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KOMMUNSTYRELSEN 

 

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

 

 
Plats Stadshuset plan 2, sessionssalen 
Tid Onsdagen den 22 juni kl 09:00-17:00 

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

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

 
 
 
 
 Miguel Odhner (S) Oskar Ivarsson 
 Ordförande Sekreterare 
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KOMMUNSTYRELSEN 

 

 

 

Dagordning 

   Förslag till beslut 

1  Upprop  

2  Val av justerare  

3  Tillkommande och utgående ärenden  

  Information  

4  Redovisning av delegationsbeslut 

Klockan 09:00-09:30 

Redovisningen 
godkänns 

5  Information från kommundirektören 

- Hallarena vid Yttern 

- Informationssäkerhet 

- Ung i sommar i Kungälv 

- Flyktingmottagande 

Klockan: 09:30-10:40 

Föredragande: Haleh Lindqvist 

Informationen 
antecknas 

  Paus 10:40-10:50  

6  Månadsrapport 

Klockan: 10:50-11:10 

Föredragande: Pia Jakobsson och Ann-Charlott 
Backström 

Informationen 
antecknas 

  Ärenden som stannar i kommunstyrelsen  

6 KS2022/0269-1 Systematiskt kvalitetsarbete läsår 2021/2022 – 
Uppföljningsrapport 1 

Klockan 11:10-11:40 

Föredragande: Dennis Reinhold, Amela Filipovic, 
Monica Carhult Karlsson, Catharina Bengtsson, Lars-
Gunnar Hermansson, Tanja Tajic Björkman, Niklas 
Delander. 

Informationen 
antecknas 
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7 KS2022/0048-9 Tilldelning - Upphandling av idrottshall i 
Diseröd  

Klockan: 11:40-12:00 

Föredragande: Frida Källberg  

Beslut 

  Lunch 12:00-13:00  

  Granskningsrapporterna föredras mellan 13:00-13:20 

Närvarande: Åsa Berglie och Pia Jakobsson 

 

8 KS2022/0651-2 Svar på granskningsrapport "Rapportering av 
bokslutsgranskning 2021" 

Beslut 

9 KS2022/0652-2 Svar på granskningsrapport "Grundläggande 
granskning 2021" 

Beslut 

10 KS2022/0654-2 Svar på granskningsrapport "Granskning av 
delegationsbeslut - Fördjupning inom ramen 
för grundläggande granskning" 

Beslut 

11 KS2022/0655-2 Svar på granskningsrapport "Utökad 
grundläggande granskning av ärendeberedning i 
tre beslut" 

Beslut 

12 KS2022/1195-1 Revidering av riktlinje Visselblåsarlagen - Intern 
rapporteringskanal 

Föredragande: Mats Mikulic 

Klockan 13:20-13:40 

Beslut 

  Ärenden till kommunfullmäktige  

13 KS2022/0779-1 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och 
inhyrning av särskilt boende för äldre 

Klockan 13:40-14:00 

Föredragande: Åsa Berglie 

 

 

 

Förslag till 
kommunfullmäktige 
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14 KS2022/1110-1 Taxa gällande tillsynsavgifter för 
serveringstillstånd 2022 

Förslag till 
kommunfullmäktige 

15 KS2019/0191-13 Infrastrukturplan - Vision 2050 Förslag till 
kommunfullmäktige 
Enligt utskott 

16 KS2022/0834-1 Beredningsskrivelse - Policy för Kungälvs 
kommuns kommunala grundskolors skolgårdar 

Förslag till 
kommunfullmäktige 
Enligt utskott 

17 KS2022/0840-1 Beredningsskrivelse - Policy för framtidens 
LSS-boende 

Förslag till 
kommunfullmäktige 
Enligt utskott 

18 KS2022/0868-1 Beredningsskrivelse – Besöksnäringen i 
Kungälvs kommun 

Förslag till 
kommunfullmäktige 
Enligt utskott 

  Ärenden som stannar i kommunstyrelsen  

19 KS2022/0172-3 Antagande av åtgärder i det nya regionala 
åtgärdsprogrammet för miljömålen 2022–2025 

Beslut 
Enligt utskott 

20 KS2019/1283-49 Antagande av detaljplan för industri, Arntorp 
2:12, Solbräcke verksamhetsområde 

Beslut 
Enligt utskott 

21 KS2022/0430-4 Planbesked för Kastellegården 1:569 Beslut 
Enligt utskott 

22 KS2022/0598-4 Svar på remiss - Årlig avstämning av 
trafikförsörjningsprogrammet för Västra 
Götaland 2021 

Beslut 
Enligt utskott 

23 KS2015/2077-94 Beslut - antagande av detaljplan för väg 168 
genom Tjuvkil 

Beslut 
Enligt utskott 

24 KS2022/1003-1 Samverkansavtal avseende 
öppenvårdsmottagning Mini-Maria mellan 
Kungälvs kommun och Mölndals stad 

Beslut 

25 KS2022/1150-2 Svar på remiss - förslag lokala 
sjötrafikföreskrifter i Kungälvs kommun 

Beslut 
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26  Återrapportering: Uppdrag översyn för ett 
samlat system för hyror och stöd 

Handlingar tillkommer 

Beslut 

27  Revidering av kommunstyrelsens 
delegeringsordning 

Handlingar tillkommer 

Beslut 

28  Information: Ägarsamråd Bohus 
Räddningstjänstförbund 

Informationen 
antecknas 

29  Rapport från bolagsdialog Antecknas 

30  Återrapportering: Framtidens allmännytta Beslut 

31  Rapporter från ledamöter med regionala- 
och/eller bolagsuppdrag 

- Förbundsfullmäktige 
Göteborgsregionen (GR) 

Informationen 
antecknas 

32  Information: Årsstämma AB Kongahälla Informationen 
antecknas 
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Delegationsbeslut – Kommunstyrelsen  
Sammanträdesdatum 2022-06-22 
 
 
 

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 
177/22 KS2021/1761-3 Avtal om inkoppling till kommunalt VA utanför 

kommunalt verksamhetsområde - Råckeröd VA-
förening 

178/22 KS2022/0759-2 Delegationsbeslut, kultur- och fritidsfrämjande stöd 
2022: Föreningsarkivet i sydvästra Götaland 

179/22 KS2022/0339-2 Delegationsbeslut driftbidrag 2022: Föreningen 
Lökeberg 

180/22 KS2022/0345-2 Delegationsbeslut, driftbidrag 2022: Kode Scoutkår 
181/22 KS2022/0348-2 Delegationsbeslut, driftbidrag 2022: Kungälvs 

bågskytteklubb 
182/22 KS2022/0670-2 Delegationsbeslut, driftbidrag 2022: Ytterby 

Kungälv konståkare 
183/22 KS2022/0873-1 Delegationsbeslut, driftbidrag 2022: Kode 

träningsklubb 
184/22 KS2022/0684-2 Delegationsbeslut, investeringsstöd 2022: Taekwon-

Do Fight 
185/22 KS2022/0760-2 Delegationsbeslut, kultur- och fritidsfrämjande stöd 

2022: Inlands folkdansare 
186/22 KS2022/0769-2 Delegationsbeslut, kultur- och fritidsfrämjande stöd 

2022: Popkollo Göteborg 
187/22 KS2022/0770-2 Delegationsbeslut, kultur- och fritidsfrämjande stöd 

2022: Södra inlands biodlare 
188/22 KS2022/0771-2 Delegationsbeslut, kultur- och fritidsfrämjande stöd 

2022: Sällskapet St Erik 
189/22 KS2022/0772-2 Delegationsbeslut, kultur- och fritidsfrämjande stöd 

2022: Sångföreningen Vokalerna 
190/22 KS2022/0899-2 Delegationsbeslut, kultur- och fritidsfrämjande stöd 

2022: Kungälvs Vävstuga 
191/22 KS2022/0892-2 Delegationsbeslut, projekt- och arrangemangsstöd 

2022 
192/22 KS2022/0894-2 Delegationsbeslut, projekt- och arrangemangsstöd 

2022: Föreningen konstvandring södra Bohuslän 
193/22 KS2022/0895-3 Delegationsbeslut, projekt- och arrangemangsstöd 

2022: Kungälvs kulturhistoriska fordonsvänner 
194/22 KS2022/0896-2 Delegationsbeslut, projekt- och arrangemangsstöd 

2022: Kungälvs manskör 
195/22 KS2022/0901-2 Delegationsbeslut, projekt- och arrangemangsstöd 

2022: Popkollo 
196/22 KS2022/0902-2 Delegationsbeslut, projekt- och arrangemangsstöd 

2022: Sekelskiftedagarna på Marstrand 
197/22 KS2022/0903-2 Delegationsbeslut, projekt- och arrangemangsstöd 

2022: Sångföreningen vokalerna 
198/22 KS2022/0904-2 Delegationsbeslut, projekt- och arrangemangsstöd 

2022: Vävra musik- och kulturförening 



40/22 Redovisning av delegationsbeslut - 2022-331 Redovisning av delegationsbeslut : Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2022-06-22

Kallelse  

Sammanträdesdatum  2022-06-22 
 
 
 

DELEGATIONSBESLUT 
KOMMUNSTYRELSEN 

 

 

 

199/22 KS-VR2022/0155-2 Upplåtelse av allmän platsmark - Försäljning av 
jordgubbar och bär, Vikingagatan 1- beviljas 

200/22 KS2022/0930-1 Avtal - Direktupphandling av modul till Stratys för 
informationssäkerhetshantering/GDPR, Digframe 

201/22 KS-VR2022/0154-3 Upplåtelse av allmän platsmark - Uppställning av 
båtar, containrar eller tält samt diverse material vid 
VM i OK-jolle, Djuphamnskajen, Marstrand, 
Kungälv - beviljas 

202/22 KS-VR2022/0176-2 Upplåtelse av allmän platsmark - Container i 
samband med RC44 på Marstrand - beviljas 

203/22 KS-VR2022/0187-2 Upplåtelse av allmän platsmark - Byggbelamring, 
Rådhusgatan 2, Marstrand, Kungälv - beviljas 

204/22 KS-VR2022/0180-2 Upplåtelse av allmän platsmark - Båtmässa på 
Marstrandsön - beviljas 

205/22 KS2022/1041-2 Medgivande jakttorn och viltkameror, Mariebergs 
jaktklubb 

206/22 KS2022/0683-3 Delegationsbeslut, investeringsstöd 2022: Kungälvs 
Roddklbb 

207/22 KS2022/0002-11 Västra gatan, tillfällig ej gågata.pdf 
208/22 KS-VR2022/0212-2 Upplåtelse av allmän platsmark - 

Sommarevenemang – familjedag - beviljas 
209/22 KS-VR2022/0217-2 Delegationsbeslut, beviljat uppehåll i hämtning av 

hushållsavfall för fastigheten Instön 1:235 
210/22 KS2021/0170-24 Kärna 18:1, nyttjanderätt avseende 

dräneringsledningar till förmån för kommunen 
211/22 KS2022/1146-2 Beslut angående anmäld personuppgiftsincident 
212/22 KS-VR2022/0216-2 Beviljat uppehåll i hämtning av hushållsavfall för 

fastigheten Instön 1:235 
213/22 KS-VR2022/0219-2 Upplåtelse av allmän platsmark - Försäljning från 

matvagn, Kongahälla - beviljas 
214/22 KS2018/0435-97 Gjutaren 26 nyttjanderättsavtal parkering och 

sanering 
215/22 KS-VR2022/0223-2 Delegationsbeslut, beviljat uppehåll i hämtning av 

hushållsavfall för fastigheten Torsby-Tofta 1:4 
216/22 KS-VR2022/0227-2 Upplåtelse av allmän platsmark - 

Skolavslutningsfirande, Skärlebräcke kastplan- 
beviljas 

217/22 KS-VR2022/0180-3 Upplåtelse av allmän platsmark - Båtmässa på 
Marstrandsön - Delegeringsbeslut beviljas 
uppdaterad 

218/22 KS-VR2022/0229-2 Upplåtelse av allmän platsmark - Sillens Helg, 
Hamngatan Marstrand, Kungälv, Delegeringsbeslut-
Beviljas 

219/22 KS-VR2022/0215-2 Upplåtelse av allmän platsmark - Försäljning av bär, 
Fästningsholmen - beviljas 
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220/22 KS2022/0180-3 Ödsmål 3:158, ändringsavtal till tomträttsavtal 
avseende tomträttsavgäld 

221/22 KS2022/0180-4 Ansökan till inskrivning för ändringsavtal avseende 
tomträttsavgäld för Ödsmål 3:158 

222/22 KS2022/0179-8 Ansökan till inskrivningen, Humlan 3 ändringsavtal 
gällande ny avgäld för tomträtt 

223/22 KS2022/0996-3 Delegationsbeslut - Fullmakt avseende förhandling 
med Cerner 

224/22 KS-VR2022/0120-29 Anmälan till delegationsbeslut transportdispenser, 
maj 2022 

225/22 KS2022/0242-3 Delegationsbeslut februari 2022 för färdtjänst och 
riksfärdtjänst. Färdtjänst 47 beviljade, 0 delavslag, 0 
avslag. Riksfärdtjänst 1 beviljad, 0 delavslag, 0 
avslag. Resa i annan kommun 0 beviljade, 
dagvårdsresor 4 beviljade och arbetsresor 2 
beviljade. 

226/22 KS2022/0242-4 Delegationsbeslut februari 2022 för 
parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Förare 10 
beviljade, medpassagerare 3 beviljade och 0 avslag. 

227/22 KS-VR2022/0238-2 TGP på Kungälvs kommun har inget att erinra mot 
att en sommar-kickoff anordnas på 
Nordmannatorget den 15/6. 

 



41/22 Information från kommundirektören -   :

Denna behandling '41/22 Information från kommundirektören' har inget tjänsteutlåtande.



42/22 Månadsrapport

Denna behandling '42/22 Månadsrapport

' har inget tjänsteutlåtande.
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ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv
TELEFON 0303-23 80 00
FAX 0303-190 35
E-POST kommun@kungalv.se
HEMSIDA www.kungalv.se
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Handläggarens namn
Niklas Delander 

6/15/2022

Systematiskt kvalitetsarbete läsår 2021/2022 – Uppföljningsrapport 1 (Dnr 
KS2022/0269-1)
Sammanfattning

Skollagen ställer krav på att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla 
utbildningen genom ett systematiskt kvalitetsarbete.

I Kungälvs kommun följs kvaliteten i verksamheten upp vid två tillfällen under läsåret med 
utgångspunkt från centrala områden i skollagen och läroplanerna. Aktuell rapport fokuserar 
på normer och värden, kompensatoriska uppdraget samt ett antal andra områden.

Juridisk bedömning 

Enligt kap.4 § 3 skollagen ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå 
systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Rapporten är en 
sammanfattning av detta arbete.

Förvaltningens bedömning
Skollagen kräver att huvudmannen följer upp, utvärderar och utvecklar verksamheten så att 
de nationella målen och kvalitetskraven uppfylls. Grundläggande i huvudmannens 
ansvarstagande är att utbildningen motsvarar skollagens krav på kvalitet, är likvärdig och att 
utbildningen förankras i vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

I uppföljningsrapporten följs ett antal centrala områden från skollagen och läroplanerna upp 
i syfte att utvärdera och analysera om målen i styrdokumenten har nåtts och om 
verksamheten håller erforderlig kvalitet. För varje område beskrivs och förklaras resultaten, 
samtidigt som en bedömning görs och framtida åtgärder presenteras.

Resultaten visar Kungälvs kommun bedriver en välfungerande skolverksamhet när det gäller 
de aktuella skollags- och läroplansområdena, men att olika utvecklingsområden finns för de 
enskilda skolformerna samt för enskilda förskole- och skolenheter. 

Bedömning i relation till kommunstyrelsens mål
Ärendet har koppling till kommunstyrelsens resultatmål:
- Kommunens verksamheters kvalité och hushållning ska hävda sig väl i jämförelse med
landets bästa kommuner
- Alla barn och elever vistas i en trygg och säker pedagogisk miljö
- Alla förskolebarn är efter avslutad förskola väl förberedda att börja grundskola
- Vuxenutbildningen bidrar till livslångt lärande och Sveriges lägsta arbetslöshet
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Uppföljningsrapporterna av de nationella målen är tänkt att ligga till grund för politikens
prioriteringar och målformuleringar för skolväsendet i Kungälv. De utvecklingsområden
som identifieras i uppföljningsrapporten lyfts in, när de är relevanta för de
kommunala politiska målen, som aktiviteter i sektorns verksamhetsplan.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 

Skolans och förskolans systematiska kvalitetsarbete inkluderas i Agenda 2030 och målet 
”God Utbildning för alla.” Målet ska säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av 
god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Enligt Kungälvs kommuns styrmodell, ” Modell för styrningen i Kungälvs kommun – Från
demokrati till effekt och tillbaka”, består den kommunala verksamhetens styrning av två
delar: politisk målstyrning och förvaltningens verksamhetsstyrning. Kvalitetsrapporten kring
”kunskaper, betyg och bedömning” handlar om den sistnämnda av de två delarna i
styrmodellen då kravet på kvalitetsarbete utifrån de nationella målsättningarna kommer från
statlig styrning genom skollagen.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Det systematiska kvalitetsarbetet syftar till att skapa en kvalitativ och likvärdig utbildning för
alla barn och elever i Kungälvs kommun. Detta ligger i alla medborgares intresse samt i 
elevers och deras vårdnadshavares intresse. Genom en årlig elevenkät i grundskolans årskurs 
2, 5, 9 och gymnasieskolans årskurs 2 lyfts elevernas perspektiv på sin utbildning in i det 
samlade underlaget och presenteras i relevanta delar i rapporten.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv
En välfungerande skola av hög kvalitet är av betydelse för all personal i skolan. Att delta i 
det systematiska kvalitetsarbetet är också en del av personalens ansvar och ger även möjlighet 
för personalen att vara och med och vidareutveckla verksamheten. Rapporten påverkar i sig 
inte personalens arbetsbelastning eller arbetsmiljö.

Ekonomisk bedömning
I underlaget presenteras inga förslag på beslut och därmed medför rapporten inte några 
ekonomiska konsekvenser. 

Förslag till beslut
1. Informationen antecknas till protokollet.

Dennis Reinhold Amela Filipovic
Sektorchef Verksamhetschef

Catharina Bengtsson Monica Carhult Karlsson
Verksamhetschef Verksamhetschef
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1 Inledning
Kungälvs kommun är huvudman för de kommunala skolorna och förskolorna i Kungälv. 
Detta är den första av två rapporter under 2022 som sammanfattar Kungälvs kommuns 
systematiska kvalitetsarbete utifrån skollagen, läroplanerna och andra författningar.

I denna rapport som kommer under våren är fokus på normer och värden, kompensatoriska 
uppdraget och ett antal andra områden. Vissa områden är gemensamma för alla skolformer 
medan andra skiljer sig åt. I årets andra rapport som kommer under höstterminen är fokus på 
kunskap, betyg och undervisningens kvalitet. I höstens rapport utvärderas också 
förskoleklassen, fritidshemmet och grundsärskolan.

Kungälvs kommun har tagit fram en ny struktur för systematiskt kvalitetsarbete som 
beslutades om under 2021 och har implementerats under 2022. Det systematiska 
kvalitetsarbetet har även integrerats med Kungälv kommuns nya modell för 
verksamhetsstyrning (Move). Inom kommunen benämns detta sammanhållna system som 
SKA/Move.

SKA/Move bygger på att alla enheter och verksamheter har verksamhetsplaner med 
grunduppdrag, kvalitetsfaktorer, fokusområden och budget. Två gånger per år tar rektorer, 
verksamhetschefer och sektorchef fram egna uppföljningsrapporter och genomför vertikala 
dialoger med överordnad chef där resultat och kvalitet diskuteras. Utifrån detta sammanställs 
två rapporter från huvudmannen som skrivs av sektorledningen. 

På varje skola och förskola sker också ett systematiskt kvalitetsarbete utifrån skollagen, 
exempel genom diskussioner mellan personalen och gemensam analys av resultaten. Det är 
varje rektor som ansvarar för den egna skolans systematiska kvalitetsarbete, men 
huvudmannen ger rektorerna aktivt stöd i detta. Bland annat har huvudmannen tagit fram 
analysmodeller, genomfört workshops och skrivarstugor samt erbjudit stödpaket med statistik 
och diskussionsfrågor. 
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2 Sammanfattning

Normer och värden

När det gäller trygghet och studiero så är resultaten från Skolinspektionens och GR:s 
elevenkäter stabila för grundskola och gymnasieskolan. Resultaten ligger i linje med riket och 
GR, i vissa fall något högre eller lägre. I förskolan visar personalens självskattning och 
vårdnadshavarenkäten goda resultat kring trygghet. För att skapa större trygghet och studiero 
är närvaro från vuxna avgörande, till exempel i rasthallar, matsalar och i samband med 
förflyttningar. 

Planerna mot kränkande behandling och diskriminering är välkända och efterföljs ute på 
skolorna. Även i förskolan har planerna stärkts. Trots detta förekommer kränkande 
behandling och diskriminering. Fokus nu är på fortsatt implementering av IT-systemet DF 
Respons för att säkerställa att samtliga fall av kränkande ska anmälas och utredas utifrån 
skollagens bestämmelser.

Inflytande och delaktighet är ett område där resultaten från Skolinspektionens och GR:s 
elevenkäter är lägre än för andra områden, men detta är en trend även för GR och riket. 
Kungälv har i vissa fall lägre resultat än GR och riket. Inflytande och delaktighet över 
undervisningsformer är generellt större än över undervisningens innehåll. Med tydligt styrda 
kursplaner är det en utmaning för lärarna att ge inflytande även för innehållet. 

Kompensatoriska uppdraget

Ledning och stimulans, extra anpassningar, särskilt stöd och tidiga insatser är en av skolans 
viktigaste framgångsfaktorer. Alla skolor behöver fortsatt arbeta med att ge ledning och 
stimulans och extra anpassning i klassrummet, så att man kan förebygga att eleverna behöver 
särskilt stöd och åtgärdsprogram. Flera insatser pågår inom detta område för närvarande, till 
exempel stödmaterial om tidiga insatser i förskolan, införande av Unikum i gymnasieskolan 
samt handledning av specialpedagoger och speciallärare i grundskolan.

Mimers hus elevhälsa är välfungerande och har nu en egen elevhälsochef. I grundskolan finns 
ett nära samarbete mellan skolorna och stödenhetens professioner, men likvärdigheten i 
elevhälsoarbetet behöver stärkas. Inom både grundskolan och gymnasieskolan behöver mer 
göras för att skapa en elevhälsa som arbetar förebyggande och främjande snarare än 
åtgärdande. Fler insatser behöver ges på organisations- och gruppnivå snarare än på 
individnivå. 

Långvarig och problematisk frånvaro har komplexa orsaker, som funktionsnedsättning, 
sjukdom eller andra svårigheter. Samverkan med socialtjänsten, vårdcentral och barn- och 
ungdomspsykiatrin är centralt och behöver fortsatt utvecklas. Under året har en åtgärdstrappa 
införts på Mimers hus för att tidigt uppmärksamma frånvaro. Samarbetet mellan 
grundskolorna och stödenhetens närvaroteam är välfungerande, men det finns fortfarande 
skolor där rutinerna om närvaro och frånvaro behöver mer implementering.

Vuxenutbildningen har inte samma bestämmelser om särskilt stöd och elevhälsa som andra 
skolformer. Trots detta gör man mycket för att möta elever i behov av stöd. Att motverka 
avhopp från vuxenutbildningen är en viktig del av detta. Avhoppen är störst i kurser som är 
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krävande, till exempel grundläggande engelska, matematik och SFI C. Avhopp kan även ske 
av naturliga orsaker, som att en elev får jobb. Inom vuxenutbildningen på gymnasial nivå är 
avhoppen större hos Hermods som upphandlad aktör än hos vuxenutbildningen i egen regi. 
Uppföljning pågår med Hermods om detta.

Stödenheten är en central enhet som har i uppdrag att stötta grundskolor och förskolor. Hos 
stödenheten finns professioner anställda som bland annat arbetar inom elevhälsoteamen på 
grundskolan. Professionernas yrkeskunskap är en styrka hos stödenheten, men mer fokus 
behövs läggas på förebyggande och främjande arbete. Stödenheten driver sedan hösten 2022 
även en särskild undervisningsgrupp för elever med bland annat neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar. Hittills har gruppen gett positiva effekter för eleverna.

Övriga områden

När det gäller studie- och yrkesvägledning så är eleverna på Mimers hus inte lika nöjda med 
studie- och yrkesvägledningen som GR:s genomsnitt. En ny plan, "Hela skolans ansvar", 
håller på att införas för att stärka vägledningen. Inom vuxenutbildningen ligger fokus på 
studie- och yrkesvägledningen inför distansstudier. Syftet är att säkerställa att enbart de elever 
som klarar av distansstudier ska läsa på distans.

Övergångar och samverkan har varit ett tydligt utvecklingsområde under året, både när det 
gäller övergångar och samverkan mellan förskola och F-6 samt övergångar och samverkan 
mellan F-6 och 7-9. Pandemin har skapat svårigheter bland annat för att genomföra fysiska 
möten. Förskola och F-6 har nu återupptagit samarbetet och kommer att träffas regelbundet. 
F-6 och 7-9 samverkar genom områdesträffar som genomförs kontinuerligt under året.

Statsbidrag och regionala bidrag samt kommunens strukturresurs och tilläggsresurs har i olika 
utsträckning använts på ett medvetet och ändamålsenligt sätt av skolorna. Tilläggsresursen har 
i stort sett fungerat tillfredsställande hos både förskolan och grundskolan, medan 
strukturresursen och till viss del statsbidragen behöver följas upp tydligare. Redovisningen av 
statsbidrag till Skolverket och andra aktörer är välfungerande efter att tidigare ha varit ett 
utvecklingsområde.

Enligt både GR:s vårdnadshavarenkät och personalens egen självskattning fungerar 
samarbetet mellan förskola och hem bra. Resultatet för vårdnadshavarenkäten ligger över 
GR:s genomsnitt. Pandemin har påverkat möjligheten till dagliga samtal och 
utvecklingssamtal mellan förskola och hem, men förskolorna har trots detta strävat efter att 
prata utveckling och lärande i de dagliga samtalen. Efter pandemin har gemensamma 
aktiviteter och fysiska möten nu kunnat återupptas.
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3 Förskola och pedagogisk omsorg

Metodbeskrivning

Statistiken i detta kapitel bygger på GR:s förskolenkät som både innehåller självskattning för 
personalen och en vårdnadshavarenkät.

Personalens självskattning genomförs på en skala från 1 till 5. Varje förskollärare och barnskötare 
fyller först i självskattningen, därefter kommer varje arbetslag fram till ett gemensamt svar och 
utifrån detta räknas ett genomsnitt ut för förskolan. Kungälvs kommun sammanställer själva ett 
kommunalt genomsnitt som presenteras i denna rapport. Resultat på kommunnivå finns inte för 
andra kommuner i GR och därför är rutan för GR tom för personalens självskattning.

Vårdnadshavarenkäten låter vårdnadshavarna ta ställning till påståenden med olika svarsalternativ. 
Resultatet räknas om till ett index, även det mellan 1 och 5. Svarsfrekvensen för 
vårdnadshavarenkäten var 60 procent, vilket även inkluderar svarsfrekvensen för ett antal 
fristående förskolor i Kungälv som också deltog i enkäten. Resultaten från de fristående förskolorna 
redovisas dock inte i denna rapport.

3.1 Trygghet i förskolan

Liksom förra året visar både självskattning och resultatet från vårdnadshavarenkäten att 
barnen är trygga i förskolan och pedagogisk omsorg. I personalens självskattning är 
tryggheten i förskolan det område som personalen skattar högst. För vårdnadshavarenkäten 
ligger Kungälvs kommun över GR:s genomsnitt.
 
Samtliga förskolor och familjedaghem lägger stor vikt vid en god introduktion för barn och 
vårdnadshavare. Inlyssnande och närvarande pedagoger skapar förtroendefulla relationer. 
Tillsammans med en tydlig struktur gör det dagen förutsägbar och begriplig för barnen. 
Kontinuitet i arbetslagen bidrar också till tryggheten. Ibland finns utmaningar i balansgången 
mellan individens och gruppens behov, men samtliga arbetslag arbetar med gruppstärkande 
aktiviteter för att barnen ska känna samhörighet och ha goda relationer med varandra.

Så här går vi vidare

 Förskolor och familjedaghem arbetar mycket med hur man är en bra kompis och hur 
man leker tillsammans. Detta arbete är ständigt aktuellt och behöver alltid finnas med i 
planering av utbildningen.

Kungälvs kommun GR
Personalens självskattning från Göteborgsregionens 
förskoleenkät: ”Vi skapar goda förutsättningar att bygga 
upp tillitsfulla relationer och få varje barn känna sig trygga 
i gruppen.”

4,49 -

Göteborgsregionens vårdnadshavarenkät: "Mitt barn 
känner sig tryggt på förskolan."

4,55 4,50
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3.2 Kränkande behandling och diskriminering 

Resultatet av både självskattning och vårdnadshavarenkäten visar på att förskolan arbetar med 
främjande och förebyggande arbete inom området kränkande behandling och diskriminering.  
Resultatet för vårdnadshavarenkäten är bättre än 2021 och jämförbart med 2020. Det finns 
viss variation i resultaten mellan olika enheter men den samlade bedömningen är att 
förskolorna når skollagen och läroplanens krav.

Under 2021 utarbetades en ny gemensam modell för övergripande plan för kränkande 
behandling och diskriminering för förskolorna. Implementeringen har kommit olika långt på 
olika enheter, men alla enheter genomför främjande och förebyggande aktiviteter oavsett hur 
långt man kommit med implementeringen av planen. Kartläggning sker genom observationer, 
barnintervjuer och trygghetsvandringar. De olika arbetslagen väljer metod utifrån barnens 
ålder och andra faktorer.

Så här går vi vidare

 Utifrån vårdnadshavarenkäten behöver förskolorna bli bättre på att synliggöra för 
vårdnadshavarna vilka rutiner och arbetssätt som finns kring kränkande behandling 
och diskriminering. Förskolorna behöver även bli bättre på att kommunicera till 
vårdnadshavarna hur barnen involveras. 

Kungälvs kommun GR
Personalens självskattning från Göteborgsregionens 
förskoleenkät: ”Vi samverkar i arbetet med aktiva åtgärder 
för att förebygga diskriminering och kränkande behandling.”

4,17 -

Göteborgsregionens vårdnadshavarenkät: "Mitt barn ges 
möjlighet att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, 
kompromissa och respektera varandra.”

4,31 4,23

3.3 Inflytande och delaktighet

Resultaten visar att alla enheter arbetar aktivt med barns inflytande och delaktighet. Kungälvs 
resultat är högre än medelvärdet för GR. 

Förskolorna använder sig av dagliga samtal, barnintervjuer, observationer och 
trygghetsvandringar för att få barnets perspektiv på utbildningen men det sker i olika 
omfattning i de olika arbetslagen. För barnen i familjedaghemmen finns det goda möjligheter 
till inflytande och delaktighet, i och med att det är färre barn i barngrupperna.

Pedagogiska planeringar och utformning av lärmiljöer utgår från barns behov och intressen. 
Arbetslagen planerar också för att det ska finnas en balans mellan styrda och egenvalda 
aktiviteter. Många arbetslag observerar, ställer frågor till barnen, lyssnar och tar hänsyn till 
barnens tankar. Ibland kan några barns anpassningar påverka andra barns inflytande och det 
blir då ett dilemma att arbeta vidare med i dialog med barn och vårdnadshavare.

Dialogen hålls levande på alla enheter men arbetslagen har kommit olika långt när det gäller 
gemensam struktur och dokumentation av detta område. 
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Så här går vi vidare

 I höst kommer metoderna som de enskilda förskolorna använder att omsättas till en 
kommungemensam modell. 

Kungälvs kommun GR
Personalens självskattning från GR:s förskoleenkät: ”Vi tar 
hänsyn till barnens behov och intressen i planering och 
utformning av utbildningen.”

4,27 -

Göteborgsregionens vårdnadshavarenkät: "Förskolan tar 
hänsyn till mitt barns behov och intressen.”

4,25 4,19

3.4 Övergångar och samverkan

Resultatet av personalens självskattning är lägre för övergångar och samverkan än för andra 
områden. Detta gäller inte för samtliga förskolor, men för en betydande del. I GR:s 
vårdnadshavarenkät finns det inte någon fråga om övergångar och samverkan.

Rutinerna för övergångar och samverkan är kända hos både förskolorna och grundskolorna 
men det finns utvecklingsområden för övergång från förskola till förskoleklass. Pandemin har 
försvårat arbetet i och med att fysiska överlämningar inte varit möjliga. 

Det praktiska arbetet med rutinerna för övergångar och samverkan måste nu prioriteras. 
Förskolebarnen har fått olika förutsättningar beroende på vilken förskola de gått i och vilken 
skola de ska till och det finns tydliga önskemål från förskolorna om att likvärdigheten för 
barnen ska öka. Genomförandet av vissa moment i rutinerna behöver återupptas och lärandet 
mellan verksamheterna öka.

Så här går vi vidare

 Förskola och F-6 har återupptagit samarbetet och kommer att träffas minst två gånger 
per termin för ökat lärande samt för utveckling och utvärdering.

Kungälvs kommun GR
Personalens självskattning från Göteborgsregionens 
förskolenkät: ”Det finns en god samverkan mellan förskola, 
förskoleklass och fritidshem för att förbereda barn och 
vårdnadshavare vid övergångar. Dessa följs årligen upp, 
utvärderas och utvecklas.”

3,18 -

3.5 Tidiga insatser och barnhälsa i förskolan

I självskattningen är resultatet för tidiga insatser och barnhälsa något svagare än flera andra 
områden. Resultatet av vårdnadshavarenkäten är dock högre än resultatet av personalens 
självskattning och även högre än GR:s genomsnitt.
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Resultatet från förskolorna visar att det görs mycket för att ge alla barn förutsättningar för att 
kunna bli sitt bästa jag och få det stöd de behöver. För att nå ännu längre med tidiga insatser 
behövs tid, kompetens och ibland extra personal.

Framgångsfaktorer är anpassade lärmiljöer där personalens förhållningssätt spelar stor roll 
samt att personalen använder sig av sin kompetens inom tydliggörande pedagogik, TAKK och 
bildstöd. Även möblering och placering av material spelar roll. Där tilläggsresurs finns 
används den väl, ofta till att kunna dela barngruppen under delar av dagen, men behovet är 
större än medlen räcker till för.

Så här går vi vidare

 Ett stödmaterial för tidiga insatser har tagits fram i samverkan med stödenheten. 
Stödmaterialet ska tillsammans med handledning av specialpedagog eller logoped ge 
personalen de verktyg de behöver för att stödja barnen. Implementering av 
stödmaterialet pågår för närvarande.

Kungälvs kommun GR
Personalens självskattning från Göteborgsregionens 
förskolenkät: ”Vi uppmärksammar barn som tillfälligt eller 
varaktigt behöver mer stöd och stimulans och anpassar 
utbildningen för att alla ska utvecklas så långt som 
möjligt.”

3,94 -

Göteborgsregionens förskolenkät: "Förskolan ger det stöd 
som mitt barn behöver.”

4,31 4,24

3.6 Förskola och hem

Utifrån självskattningen bedömer personalen att det finns en god kommunikation med 
vårdnadshavarna. I vårdnadshavarenkäten anser även vårdnadshavarna att kontakten mellan 
förskola och hem är god. Resultaten ligger över GR:s genomsnitt.

Trots goda resultat har pandemin haft påverkan på denna kvalitetsfaktor då de dagliga 
samtalen med vårdnadshavarna inte kunnat vara lika många och lika långa som önskvärt. 
Samtalens innehåll har under perioder haft ett stort fokus på smitta och närvaro/frånvaro men 
rektorerna lyfter fram i sina analyser fram att många förskolor trots detta strävat efter att prata 
utveckling och lärande med vårdnadshavarna vid de dagliga samtalen.

Restriktionerna som funnits i samband med pandemin har även påverkat formen för 
föräldramöten och utvecklingssamtal samt i vilken utsträckning gemensamma 
föräldraaktiviteter kunnat genomföras, till exempel vernissage av barnens arbeten eller firande 
av högtider.

Så här går vidare 

 Arbetet med att synliggöra utbildningen för vårdnadshavarna behöver fortsätta. Den 
digitala kompetensen har ökat, vilket ger möjlighet att använda Unikum och Teams i 
högre utsträckning. Unikum används för information och varje barn har sin egen 
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lärlogg där lärandet dokumenteras och blir tillgängligt för vårdnadshavarna. Möten 
och samtal via Teams kompletterar också fysiska möten. 

 Utan restriktioner har gemensamma aktiviteter, dagliga samtal och fysiska möten 
återupptagits men ibland i nya former utifrån de reflektioner som har gjorts under 
pandemin.

Kungälvs kommun GR
Självskattning från GR:s förskoleenkät: ”Vi har en 
regelbunden kommunikation, analogt och/eller digitalt med 
vårdnadshavare om barnets utveckling och lärande som 
utgår från förskolans läroplansuppdrag.”

4,15 -

Göteborgsregionens vårdnadshavarenkät: "Förskolan tar 
hänsyn till den information jag förmedlar om mitt barn, till 
exempel om barnets mående, familjesituation eller 
utveckling.”

4,38 4,28

3.7 Statsbidrag och regionala bidrag

Stadsbidraget för bättre språkutveckling i svenska är fördelat på en del för gemensam 
kompetensutveckling för all personal och en del för särskilt språkutvecklande insatser. Utifrån 
socioekonomiskt index har fyra enheter fått riktade resurser för att kunna arbeta fokuserat 
med språkutveckling.

Statsbidraget har bidragit till ökad måluppfyllelse när det gäller barns språkutveckling. 
Personalen har fått en ökad medvetenhet om utformningen av den språkutvecklande 
undervisningen, vilket gör den mer synlig i lärmiljön. Tidigare kunskap har blivit uppdaterad 
och man arbetar mer aktivt med språk i alla vardagliga situationer.

Bidraget till litteratur har lett till att barnen visar ett ökat intresse för böcker, både att läsa 
själv och bli lästa för. Många förskolor arbetar aktivt med sagoberättande, skapande av sagor 
och dramatiseringar samt kapprumsbibliotek där barn och vårdnadshavare kan låna hem 
böcker, något som också stärkt samarbetet mellan skola och hem. 

Så går vi vidare

 De nya arbetssätten som kommit till tack vare statsbidraget kommer under året att 
implementeras i ordinarie verksamhet.

3.8 Tilläggsresurs

Tilläggsresurs fördelas till de barngrupper där det finns allra störst behov. Behoven överstiger 
resurserna så samtliga enheter behöver prioritera. Tilläggsresursen ökar möjligheten att 
tillgodose barns grundläggande behov i form av omsorg, trygghet, utbildning och 
undervisning. Barnen får fler möjligheter att bli sitt bästa jag och lyckas.

Tilläggsresursen möjliggör för att utbildning och undervisning kan anpassas utifrån barnens 
och gruppens behov. Genom att dela barngruppen i mindre grupper under dagen kan 
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personalen bättre möta barnen utifrån deras förutsättningar. Detta leder till ökad 
självständighet där barnen kan klara fler situationer på egen hand. Barnen får i sin tur 
stöttning i sin kommunikation med hjälp av bildstöd eller TAKK.

Barn med medicinska behov som diabetes och sondmatning behöver extra omsorg vilket 
oftast innebär extra resurs. För att kunna inkluderas i den större barngruppen utifrån sina 
förutsättningar behöver några barn möjlighet att gå ifrån gruppen för enskild träning men även 
för återhämtning och paus. 

Så går vi vidare

 Stödmaterialet för tidiga insatser implementeras under året med stöd från handledning 
av specialpedagoger och logoped. För att omsätta kunskaperna i verksamheten 
kommer tilläggsresurs behövas även kommande år.
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4 Grundskolan

Metodbeskrivning

Diagrammen i detta kapitel bygger på Skolinspektionen och GR:s elevenkät som med några 
undantag har samma frågor. Resultaten som presenteras i diagrammet är ett index mellan 0 och 
100 utifrån frågans svarsalternativ.

Resultaten för år 2017, 2019 och 2021 kommer från Göteborgsregionens enkät, medan resultateten 
för 2018 och 2020 kommer från Skolinspektionens elevenkät. Skolinspektionens elevenkät 
genomförs vartannat år.

4.1 Trygghet och studiero

I Skolinspektionens och GR:s elevenkäter om trygghet och studiero så ligger grundskolan i 
Kungälvs kommun precis över regionens och rikets resultat. En viss förbättring syns de 
senaste fem åren. Studieron i årskurs 9 ligger marginellt under resultatet för riket, samtidigt 
som resultaten har förbättrats över tid. Skolornas egna trygghetsenkäter som är gjorda under 
läsåret visar på att flertalet skolor har ett högre mått av studiero och trygghet än GR:s enkät 
för 2021. Detta skulle kunna förklaras av att samtliga elever tillfrågas och inte enbart elever i 
årskurs 5 och 9.

Generellt har Kungälv något lägre resultat för studiero och något högre för trygghet, vilket 
också gäller nationellt. När man granskar statistiken mer i detalj kan man se att var femte elev 
fortfarande uppger att den inte är trygg. Flickors upplevelse av studiero är också sämre än 
pojkars. 
 
Kungälvs satsning med kooperativt lärande och ledarskap i klassrummet har synliggjort 
utvecklingsområden och underlättat korrekt insatta åtgärder. F-6 har dessutom utvecklat 
rastaktiviteter i organiserad form, vilket påverkat tryggheten positivt. Framöver behöver vi 
skapa en större likvärdighet så att skolorna systematiskt arbetar med de framgångsfaktorer 
som vi vet skapar en tryggare miljö. Vi ser till exempel att tryggheten blir större av 
hemklassrum och av högre vuxentäthet i matsalar och i samband med elevers förflyttningar 
inom skolan. 

Så här går vi vidare

 Fortsatt arbete pågår med insatser som har gett goda resultat, till exempel högre 
vuxennärvaro. En översyn kommer att ske för att se hur de metoder som använts för 
att skapa trygghet också kan bidra till att höja studieron i klassrummet.
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4.2 Kränkande behandling och diskriminering

Planen mot kränkande behandling och diskriminering är välkänd och efterföljs på 
grundskolorna. Trots detta förekommer fortfarande kränkningar och diskriminering, vilket 
ställer krav på medvetna och långsiktiga insatser.

Anmälningar om kränkande behandling registreras i DF Respons. I grundskolan 
implementerades systemet under 2021. Antalet anmälningar i DF Respons skiljer sig åt 
mellan olika skolor, vilket kan vara kopplat till antalet elever på skolan, förekomsten av 
kränkande behandling eller i vilken utsträckning som DF Respons använts.

När tittar närmare på statistiken kan man se att antalet kränkningar inte konsekvent stämmer 
överens med resultatet från Skolinspektionen och GR:s elevenkäter om trygghet. Skolor där 
eleverna upplever större trygghet kan samtidigt har fler kränkande behandling och vice versa. 
Detta pekar mot att benägenheten att anmäla varierar mellan olika skolor och att DF Respons 
är olika väl implementerat.

Så går vi vidare

 Fortsatt implementering av DF Respons på skolor där systemet inte används i 
tillräckligt hög utsträckning.

Statistik från DF Respons

Statistiken utgår från perioden 2021-04-01 till 2022-03-31. Under denna period så registrerades 711 
anmälda upplevda kränkningar. 98,3 procent av anmälningarna gällde kränkning av elev och 1,6 
procent kränkning från personal eller annan vuxen. Av de upplevda kränkningarna bedömdes 68,8 
procent vara en kränkning och 6,6 procent inte vara kränkning. 18,2 procent av anmälningarna hade 
ännu inte bedömts. Fysiska och verbala kränkningar var ungefär lika vanliga. 4 procent av de 
upplevda kränkningarna hade skett via sociala medier eller varit text- och bildburna.
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Elever som upplevt sig som utsatta för kränkande behandling var vanligast i årskurs 1-7 och antalet 
sjönk därefter tydligt i årskurs 8 och 9. Flest upplevda kränkningar fanns i årskurs 3 och 4. Det är i 
betydligt högre grad pojkar än flickor som upplever sig ha varit utsatta, med undantag för årskurs 8 
och 9 då fler flickor än pojkar upplevt sig vara utsatta.

10,6 procent av de händelser som bedömts vara kränkningar hade samband med någon av 
diskrimineringsgrunderna. 6,5 procent bedömdes vara sexuella trakasserier. Samband med etnisk 
tillhörighet, kön och sexuell var vanligast, men kränkningar har även förekommit kopplat till 
religion/annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet/uttryck, funktionsnedsättning och ålder.

4.3 Inflytande och delaktighet

I Skolinspektionens och GR:s elevenkäter är elevernas upplevelse av inflytande och 
delaktighet generellt låg. Resultatet för F-6 visar en svagt positiv trend och ligger något över 
rikets och GR:s resultat. Resultatet för 7-9 ligger relativt konstant över tid, men samtidigt 
något under riket och GR. Skillnaderna är dock små. 

Resultaten för F-6 innebär en bekräftelse på att genomförda insatser om inflytande och 
delaktighet gett resultat över tid och att vi är på rätt väg. Kooperativt lärande och ledarskap i 
klassrummet är implementerat på alla skolor i F-6 och utvecklingsarbetet fortgår.
Resultaten för 7-9 pekar på att ytterligare insatser behöver sättas in. 

Så går vi vidare

 Resultaten för 7-9 kommer att brytas ned på arbetslagsnivå och åtgärder för respektive 
arbetslag tas fram. I och med att F-6 visar upp ett mer positivt resultat kommer fokus 
ligga på att analysera vilka åtgärder i dessa årskurser som gett störst resultat.

 Elevråd och skolråd behöver organiseras på ett sådant sätt att tydligare ger eleverna ett 
verkligt inflytande.
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4.4 Ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd

Rektorerna beskriver att ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd är skolans 
viktigaste framgångsfaktor. Rutiner för extra anpassningar och särskilt stöd är också välkända 
och efterföljs. Trots detta skiljer sig resultaten åt mellan skolorna. 

På vissa skolor har rektorerna identifierat större brister på organisationsnivå som behöver 
åtgärdas när det gäller extra anpassningar och särskilt stöd, medan man på andra skolor 
beskriver hur man efter flera års insatser nu kan säga att all personal arbetar med extra 
anpassningar i klassrummet. Det är tydligt att det behövs en större likvärdighet. 

Redan idag sker insatser som nu behöver förstärkas. För att förbättra resultaten ute på 
skolorna så får mentorspar och arbetslag frekvent handledning av specialpedagog och 
speciallärare under hela läsåret. Skolorna tar också stöd av Skolverkets kompetenshöjande 
kurs Specialpedagogik för lärande och där brister på organisationsnivå identifieras rättas det 
till parallellt som ovanstående arbete pågår. 

Så här går vi vidare

 Översyn sker för närvarande av det specialpedagogiska stöd som grundskolorna ges 
från stödenheten. Fler specialpedagoger kommer att anställas centralt under det 
kommande året för att utöka stödet till skolorna.

4.5 Elevhälsa

Rektorernas bedömning är att elevhälsoplanen och den ärendegång som är kopplat till planen 
är välkänd. Vi ser dock att skolorna har kommit olika långt i elevhälsoarbetet. 

Förebyggande och främjande arbete sker på samtliga skolor och stödenhetens professioner 
bidrar, men hur mycket, på vilket sätt och med vilken framgång är olika. På de skolor där 
elevhälsan är välfungerande ligger fokus på att ha en stödjande och vägledande roll, så att 
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insatser för elever med stödbehov tidigt kan sättas in redan i klassrummet. På detta vis kan 
man undvika att elevhälsan blir alltför inriktat på åtgärdande insatser för enskilda elever.  

I grunden handlar det om att bygga en kedja där elevhälsoarbetet börjar så tidigt som möjligt 
och håller hela vägen. Snarare än att alla elever med stödbehov får åtgärdsprogram så behöver 
grunden vara ledning och stimulans och extra anpassningar i klassrummet.

Så här går vi vidare

 En genomlysning av resursfördelning till elevhälsan på de olika enheterna genomförs 
för närvarande. 

 Utvecklingen fortsätter med att få elevhälsans professioner att fullt ut delta i det 
systematiska kvalitetsarbetet ute på skolorna.

 

4.6 Frånvaro

Rutiner om frånvaro är välkända och efterföljs, men även här ser vi olikheter i resultat mellan 
skolorna. Ökad likvärdighet mellan skolorna är önskvärd och implementeringen av rutinen 
behöver fortsätta. 

På de grundskolor där frånvaroarbetet är mest välfungerande följs frånvaron upp tidigt och 
åtgärder sätts in så snart som möjligt efter att problemen har uppmärksammats. Bäst resultat 
ser vi när rutinen om frånvaro har implementerats hela vägen ned på arbetslagsnivå.

Långvarig och problematisk frånvaro är en komplex fråga. Elever med hög skolfrånvaro har i 
många fall en problematik som inte skolan alltid kan lösa själv. Det kan handla om 
funktionsnedsättningar, sjukdom eller andra svårigheter. Samverkan med socialtjänsten, 
vårdcentral och barn- och ungdomspsykiatrin är centralt och behöver fortsatt utvecklas.

Så här går vi vidare

 Det gemensamma arbetet mellan stödenhetens närvaroteam och grundskolorna 
kommer att fördjupas, med fokus på att stärka relationen mellan skolorna och 
närvaroteamet.

4.7 Övergångar och samverkan

Rutinerna för övergångar och samverkan är välkända, men det finns utvecklingsområden både 
för övergångar för förskola till F-6 och för övergångar från årskurs 6 till 7. När det gäller 
övergångar från förskolan till F-6 är detta något som även lyfts fram av förskolornas rektorer.

Det finns flera anledningar till att övergångar och samverkan inte har fungerat tillräckligt bra. 
På vissa skolor har enbart rektor och specialpedagog varit ansvariga för överlämningarna. 
Detta kommer nu att förändras så att flera på varje skola blir bärare av informationen. 
Pandemin har också försvårat de konkreta överlämningarna, i och med att fysiska möten inte 
alltid kunnat genomföras.
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Rektorerna påtalar vikten av att ha områdesträffar mellan F-6 och 7-9 under hela läsåret, 
eftersom man då tidigt kan börja planera för mer komplicerade och omfattande 
överlämningar. Områdesträffarna stärker också de generella kontaktytorna och samarbetet 
skolorna emellan.

Så här går vi vidare

 Rektorerna för förskola och F-6 har återupptagit samarbetet och kommer att träffas 
minst två gånger per termin för ökat lärande samt för utveckling och utvärdering. 

 F-6 och 7-9 kommer att fortsätta utveckla övergångar och samverkan inom sina 
områdesträffar. 

4.8 Statsbidrag och regionala bidrag

Användandet av statsbidrag och regionala bidrag har tydligare synliggjorts under läsåret, 
vilket har underlättat för en bättre användning av bidragen. Trots det behöver ytterligare 
åtgärder vidtas för att bidragen ska användas på ett effektivt vis.

Det statsbidrag som varit mest aktuellt för grundskolorna under året har varit statsbidraget för 
likvärdig skola. I de fall där skolorna har använt statsbidraget på ett medvetet och 
ändamålsenligt vis så har skolorna tydligt utgått från de centrala riktlinjer som funnits för 
statsbidraget och därefter hittat lokala fungerande lösningar. 

I och med att alla statsbidrag inte alltid innebär en större summa för en enskild skola blir det 
särskilt viktigt med väl avvägda beslut kring vad statsbidraget ska finansiera. Positiva 
exempel har till exempel varit skolor där statsbidraget varit avsett för skolbibliotek och skolan 
kunnat rikta delar av en lärartjänst mot praktisk verksamhet i skolbiblioteket. 

Så här går vi vidare

 Fortsatt uppföljning av statsbidrag kommer att ske det kommande året. Denna 
uppföljning stärks av att statsbidrag numera även utvärderas inom ramen för det 
systematiska kvalitetsarbetet, där statsbidrag finns med som en kvalitetsfaktor som 
följs upp i uppföljningsrapporter och vertikala dialoger.

4.9 Strukturresurs

Syftet med strukturresursen är att fördela resurser utifrån skolornas behov. Grundskolan har 
sedan budgetåret 2022 ett nytt och mer tillförlitligt och evidensbaserat sätt att fördela 
strukturresursen på. Fler faktorer har tagits med i beräkningen av strukturresursen som baseras 
på SCB:s nya riksmodell. I dagsläget utgör strukturresursen cirka 3 procent av grundskolans 
budget.

Flera skolor beskriver att de inte använt strukturresursen på ett medvetet och ändamålsenligt 
sätt utan att den enbart gått in i budget som tidigare. Några skolor beskriver att de använt 
resursen för personal som undervisar i svenska som andraspråk och nybörjarengelska. Utöver 
det har inte specifika satsningar skett på skolorna.
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Det är tydligt att intentionerna bakom strukturresursen behöver förankras bättre. 
Utgångspunkten är att skolorna ska använda strukturresursen för specifika insatser utifrån de 
konkreta behov som finns hos eleverna på skolan.

Så här går vi vidare

 Mer ingående uppföljning kommer att ske av strukturresursen i syfte att säkerställa en 
korrekt användning.

4.10 Tilläggsresurs

Tilläggsresursen innebär att kommunen fördelar en viss del av budgeten mellan kommunens 
grundskolor utifrån elevantal. Tilläggsresursen ska användas för elever som har ett behov av 
extraordinära stödåtgärder.

Skolorna har använt tilläggsresursen till personal som ger stöd mot enskilda elever i 
klassrummet och på raster. Flera skolor har också använt resursen till personal för elever med 
särskilda medicinska behov. Några skolor har organiserat former för stöd och undervisning 
för elever med stora behov. Detta har i flera fall haft god effekt för elevernas resultat och 
mående. 

Pandemin har på flertalet skolor försvårat arbetet, då personalen som är avsedda för att arbeta 
med särskilda insatser har fått täcka upp så att den ordinarie undervisningen har kunnat 
fungera.

Så här går vi vidare

 Även om tilläggsresursen har använts på ett ändamålsenligt vis så behöver den följas 
upp nästa år för att säkerställa en korrekt användning.
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5 Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

Metodbeskrivning

Diagrammen i detta kapitel bygger på Skolinspektionens och GR:s elevenkät som med några 
undantag har samma frågor. Resultaten är ett index utifrån frågans svarsalternativ. Uppgifterna 
kommer från Göteborgsregionens elevenkät. Resultaten för år 2 i gymnasieskolan för 2020 samt 
resultaten för riket kommer från Skolinspektionens elevenkät. Enkäten genomfördes inte i år 3 i 
gymnasieskolan 2017 och 2018. Nedanför varje diagram presenteras resultatet för GR och riket.

Diagrammet från Trekungagymnasiet kommer från skolans egen elevenkät som genomfördes 2021 
med fem olika svarsalternativ. Introduktionsprogrammets enkät har genomförts med fyra symboler 
som alternativ som sedan har omsatts till siffror. 

5.1 Trygghet och studiero

I Göteborgsregionens elevenkät undersöks elevernas upplevelse av både trygghet och 
studiero. På Mimers hus gymnasium är elevernas upplevelse av trygghet stabil över tid, 
medan upplevelsen av studiero har förbättrats det senaste åren. Resultaten varierar mellan 
olika program. På vissa program syns det en tydlig förbättring det senaste året.

Resultaten hos IM och Trekungagymnasiet ser positiva ut. I och med att resultaten bygger på 
egna enkäter behöver vi fortsätta se över enkäternas utformning så att tillförlitligheten förblir 
hög och frågorna relevanta för eleverna.
 
Det förbättrade resultatet på vissa gymnasieprogram kan förklaras med att gymnasiet har haft 
ökat fokus på trygghet och studiero det senaste året, bland annat genom att en grupp av 
förstelärare har haft i uppdrag att arbeta med frågan. Däremot så kan vi se att satsningen inte 
har gett samma effekt på alla program. 

En del av resultatet kan ha koppling till att det under pandemin varit svårare att stödja elever 
med deras planering av studier och att situationen har upplevts som oviss för en del elever. 
Mimers hus har inte heller kunnat ha så många kringpersonal anställda utifrån den 
ekonomiska tilldelningen, till exempel elevassistenter, vilket påverkar möjligheten att kunna 
stödja elever socialt.

Så här går vi vidare

 Alla klasser har arbetat med förankring och revidering av ordningsregler och detta 
fortsätter vi med även nästa läsår. 

 En utvärdering kommer att genomföras av satsningen "ledarskap i klassrummet" som 
pågått under läsåret 2021/2022, i syfte att ta fram en plan för framtida insatser.

 Samarbete mellan arbetslagen och elevhälsa kommer att fortsätta, till exempel genom 
klassrumsbesök från elevhälsan i syfte att ge lärarna vägledning kring trygghet och 
studiero.
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Resultatet för 2021 för år 2 i gymnasieskolan är 66 för Göteborgsregionen och 67 för riket. För år 3 i 
gymnasieskolan är resultatet 63 för Göteborgsregionen. 

Introduktionsprogrammets egen enkät innehöll frågan ”Jag har studiero på lektionerna.” Elevernas 
svar gav indexvärdet 3,18 av 4.

Resultatet för 2021 för år 2 i gymnasieskolan är 83 för Göteborgsregionen och 82 för riket. För år 3 i 
gymnasieskolan är resultatet 83 för Göteborgsregionen.

Introduktionsprogrammets egen enkät innehöll frågan ”Jag upplever att skolan är en trygg plats." 
Elevernas svar gav indexvärdet 3,27 av 4.
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5.2 Kränkande behandling och diskriminering

På Mimers Hus gymnasium är det fortfarande ett fåtal anmälda ärenden om kränkande 
behandling. I jämförelse med föregående år har antalet anmälningar ökat något men befinner 
sig trots det på låga nivåer. Även Göteborgsregionens elevenkät ger en antydan om att det 
borde finnas fler kränkningsanmälningar på skolan. 

Planen mot kränkande behandling och diskriminering är välkänd, men det finns ett behov av 
att ytterligare förankra ärendegången hos både elever och personal för att säkerställa att alla 
kränkningsärenden anmäls. DF Respons, IT-systemet för anmälningar om kränkande 
behandling, introducerades under 2021 men behöver implementeras ytterligare.

Ärenden som anmäls hanteras generellt så som de ska. Arbetslagen är vana att agera i samråd 
med elevhälsan och berörd rektor och hanteringen sker skyndsamt. En utmaning som 
personalen möter är att vissa elever har önskemål om att ett ärende inte ska anmälas vidare för 
att man inte vill att konsekvenserna av anmälan ska bli för stora. Här behöver skolan arbeta 
vidare för att stärka tilliten hos eleverna kring hur anmälningar hanteras.

Så går vi vidare

 Fortsatt implementering av DF Respons i syfte att alla ärenden om kränkande 
behandling ska anmälas och utredas.

 Likabehandlingsguppen som består av kuratorer, lärare samt förstelärare kommer att 
genomföra en enkät under våren och utifrån resultatet ta fram tydligare åtgärder för 
ökad trygghet på skolan. 

 Elevhälsan på Mimers hus gymnasium har blivit HBTQI-certifierade, vilket leder till 
att frågorna kommer att lyftas upp i arbetslagen på kontinuerlig basis. 
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5.3 Inflytande och delaktighet

På frågan om eleverna har inflytande över undervisningens innehåll så är resultaten relativt 
låga på Mimers Hus gymnasium. Enligt elevernas svar på GR-enkäten har skolan haft en 
nedåtgående trend de senaste åren och resultaten är även lägre än GR och riket. På vissa 
program där antalet elever i klasser är färre och kursernas innehåll är mer praktiskt orienterat 
är upplevelsen av inflytande och delaktighet något större. 

Trekungagymnasiet har för närvarande inte några frågor om inflytande i sin enkät, men 
kommer att utarbeta frågor under året. Resultatet för inflytande och delaktighet är svårbedömt 
i gymnasiesärskolan utifrån att eleverna har väldigt olika förutsättningar. 

Lärarnas upplevelse av hur mycket inflytande som ges till eleverna skiljer sig åt från 
elevernas svar. Lärarna upplever att möjligheten att påverka är större än den bedömning som 
eleverna gör, särskilt när det gäller undervisningsformerna. En fortsatt utmaning är inflytande 
över undervisningens innehåll. Innehållet i de flesta kurser är omfattande och de teoretiska 
kurserna styrs tydligt av ämnesplanerna, vilket lämnar mindre friutrymme till lärarna och 
eleverna att variera innehållet efter gruppen.

Så går vi vidare

 Elevernas inflytande kommer tas upp med respektive arbetslag i syfte att skapa en plan 
framåt. Fokus kommer att vara att skapa en ökad samsyn kring vad man som elev kan 
påverka.

 En översyn kommer att göras av hur mentorstiden används. Skolmötena och 
demokratiskt forum kommer att utvecklas.

Resultatet för 2021 för år 2 i gymnasieskolan är 48 för Göteborgsregionen och 51 för riket. För år 3 i 
gymnasieskolan är resultatet 49 för Göteborgsregionen.
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5.4 Ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd

På Mimers hus gymnasium finns det tydliga rutiner för extra anpassningar och särskilt stöd 
som är välkända och efterföljs i hög utsträckning. Detta är dock ett arbete som hela tiden 
behöver förstärkas, utvärderas och anpassas.

De olika skolenheterna bedömer att arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd har 
kommit olika långt. Detta kan bero på att behovet av stöd och anpassningar på olika program 
kan skilja sig åt. På vissa ställen med stora klasser kan det bli svårt för lärarna att 
individanpassa undervisningen. Elevgrupperna ändras från år till år vilket också påverkar.

Elevhälsan har förstärkts under året och fyller en viktig roll i arbetet med extra anpassningar 
och särskilt stöd. IT-systemet Unikum har också införts under året för att stärka 
dokumentationen av elevers kunskapsutveckling och snabbare fånga upp elever i behov av 
stöd. Systemet är relativt nytt och behöver ytterligare implementering. 

På Trekungagymnasiet är majoriteten av lärarna utbildade speciallärare med inriktning mot 
utvecklingsstörning, vilket ger dem extra goda kunskaper om extra anpassningar och särskilt 
stöd. Gymnasiesärskolan är också präglad av en hög grad av stödinsatser, vilket gör att 
rutinerna är väl inarbetade.

Så går vi vidare

 Översyn av elevhälsoteamens utformning sker inför varje nytt läsår i syfte att förbättra 
arbetssätten kring extra anpassningar och särskilt stöd

 Fortsatt implementering av Unikum kommer att genomföras med stöd av 
specialpedagoger på gymnasiet. Större tydlighet kommer även att finans från 
skolledningen gällande förväntningar på användande av Unikum.

5.5 Elevhälsa

Elevhälsan fungerar bra på både Mimers hus gymnasium och Trekungagymnasiet och 
rutinerna för elevhälsans arbete är kända. Det har pågått en medveten satsning på elevhälsan 
under flera år och det är tydligt att detta gett resultat. Även samarbetet mellan elevhälsan och 
undervisande personal har blivit bättre. 

Elevhälsan medverkar till att uppmärksamma, utreda och hjälpa till med olika typer av 
åtgärder för att kunna ge varje elev förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt. 
Elevhälsan kan ha en handledande funktion gentemot lärarna samt stötta eleverna på individ- 
och gruppnivå. Elevhälsoteamen träffar arbetslagen och rektorn på regelbunden basis där 
aktuella och långsiktiga frågeställningar avhandlas. Elevhälsoteamen är väl sammansatta med 
ett brett spektrum av specialkompetenser, specialpedagog, skolsköterska, kurator och studie-
yrkesvägledare. Utöver det finns även tillgång till skolpsykolog, logoped samt skolläkare. 

Under året har elevhälsan förstärkts. I samband med att Mimers hus gymnasium 
omorganiserades skapades en enhet för elevhälsa, studie- och yrkesvägledning och 
administration med en egen elevhälsochef.
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Så här går vi vidare

 Återkopplingen mellan elevhälsan och undervisande personal kring enskilda elever 
kommer att stärkas.

 Ökat fokus på främjande och förebyggande arbete, både på individ-, grupp- och 
organisationsnivå, med tydlighet om vilken nivå som arbetet bedrivs på.

5.6 Frånvaro

Mimers Hus gymnasium har uppdaterat sin frånvarorutin och den nya åtgärdstrappan 
presenterades i början av läsåret. Åtgärdstrappan anger hur mentorer ska agera om en elev har 
omfattande frånvaro. Syftet är att underlätta för att snabbt komma till rätta med frånvaro. Det 
återstår en del innan åtgärdstrappan har satt sig och tillämpas fullt ut. Under det kommande 
året kommer insatser för detta att genomföras tillsammans med elevhälsan.

Trekungagymnasiet har sedan tidigare en välfungerande frånvarorutin. Trekungagymnasiet 
har låg elevfrånvaro och i de fall det finns elever med hög frånvaro är dessa oftast redan 
kopplade till ärenden i elevhälsoteamet. Något ytterligare utvecklingsarbete kring rutiner om 
närvaro och frånvaro är därför inte nödvändigt för närvarande. 

Så här går vi vidare

 Fortsatt dialog och samarbete om frånvarohanteringen mellan arbetslagen och 
elevhälsan. 

 Mentorns uppdrag och förväntningar kring hantering av frånvaro kommer att 
förtydligas.

5.7 Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledningen på Mimers hus gymnasium behöver stärkas. I 
Göteborgsregionens elevenkät ligger Mimers Hus gymnasium relativt lågt när det gäller 
upplevelsen av att skolan har erbjudit hjälp med att kunna välja framtida utbildning och yrke. 
På Trekungagymnasiet är däremot planerings- och utslussningssamtalen för eleverna väl 
fungerande. 

På yrkesprogrammen är elevernas nöjdhet med studie- och yrkesvägledning generellt sett 
högre än för högskoleförberedande program. Detta gäller även över tid. En förklaring kan 
vara att lärarna inom yrkesprogrammen ofta kommer direkt från branschen och kan vägleda 
elever kring framtida yrken på ett mer naturligt sätt än vad lärarna på högskoleprogrammen 
kan göra. På högskoleprogrammen är bredden av möjliga yrkesval oftast större, vilket kan 
skapa större missnöje hos elevernas på grund av svårigheten att navigera i en mängd olika 
alternativ.



43/22 Systematiskt kvalitetsarbete läsår 2021/2022 – Uppföljningsrapport 1 - KS2022/0269-1 Systematiskt kvalitetsarbete läsår 2021/2022 – Uppföljningsrapport 1 : Systematiskt kvalitetsarbete läsår 20212022 – Uppföljningsrapport 1

26

Så går vi vidare

 En ny plan för studie- och yrkesvägledningen, med titeln "Hela skolans ansvar", har 
tagits fram och kommer med hjälp av studie- och yrkesvägledarna att implementeras 
på skolan och i arbetslagen under året. 

 Ett tydligt årshjul kommer att tas fram med insatser i syfte att öka tillgängligheten av 
studie- och yrkesvägledning.

Resultatet för 2021 från Göteborgsregionen är 70 för år 2 i gymnasieskolan samt 64 för år 3 i 
gymnasieskolan. Frågan finns enbart i Göteborgsregionens elevenkät och inte i Skolinspektionens. 
För 2020 saknas resultat för år 2 i gymnasieskolan. Det beror på att GR:s elevenkät inte genomförs för 
år 2 i gymnasieskolan under de år som Skolinspektionen elevenkät görs i denna årskurs.  
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6 Vuxenutbildningen

Metodbeskrivning

Statistiken om avhopp inom vuxenutbildning i detta kapitel kommer från Kungälv kommuns egna 
system och gäller höstterminen 2021. Statistiken om elevers syn på studie- och yrkesvägledningen 
kommer från vuxenutbildningens egen enkät.

Vuxenutbildning i Kungälvs kommun bedrivs både i kommunens regi och upphandlat via 
distansundervisning hos Hermods. Kungälv kommuns är fortfarande huvudman för all 
vuxenutbildning, även den som bedrivs på entreprenad.

6.1 Trygghet och studiero

Eleverna på vuxenutbildningen bedöms ha trygghet och studiero under lektionerna. Under 
året gör rektor löpande avstämningar med varje personalgrupp om trygghet och studiero i 
undervisningen. Dessa avstämningar jämförs med frågor i vuxenutbildningens elevenkät om 
likabehandlingsarbete, antalet ärenden som anmälts till rektor om likabehandling samt antalet 
kontakter direkt till rektor om konflikter.

Vuxenutbildningen är en frivillig skolform med vuxna elever, vilket kan göra det enklare att 
upprätthålla trygghet och studiero i klassrummet och andra utrymmen jämfört med 
grundskolan och gymnasieskolan. Samtidigt kan konflikter förekomma även i 
vuxenutbildningen, ibland på andra språk än läraren behärskar, och det är viktigt att denna typ 
av situationer hanteras utifrån skollagens bestämmelser.

Så här går vi vidare

 Fortsatt uppföljning av trygghet och studiero kommer ske med personalgruppen.

 I vuxenutbildningens elevenkät kommer det till nästa års enkät att läggas till en eller 
flera specifika frågor om trygghet och studiero. 

6.2 Kränkande behandling och diskriminering

Vuxenutbildningen genomför två gånger per år en elevenkät med frågor om likabehandling 
och planen för likabehandling. Resultatet sammanställs till ett årsresultat. Tidigare års resultat 
har varit förhållandevis stabila. Eleverna har angett att lärarna har pratat om 
likbehandlingsplanen i klassrummet och att de vet vem de ska vända sig till om de har blivit 
utsatta för kränkande behandling. I 2021 års undersökning har det skett en försämring jämfört 
med tidigare år, vilket visar att lärare inte följt rutinen om information i samma utsträckning 
under pandemin.

I elevenkäten anger 7 procent av eleverna att de utsatts för kränkande behandling, medan 85 
procent anger att de inte utsatts och 8 procent svarar vet ej. Detta visar att kränkande 
behandlingar även förekommer inom vuxenutbildningen och att insatser för att motverka 
kränkande behandling behövs även i denna skolform.
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Så går vi vidare

 DF Respons infördes som IT-system under 2021 för att hantera ärenden om kränkande 
behandling och diskriminering. Det krävs dock mer implementering för att DF 
Respons ska användas fullt ut inom vuxenutbildningen.

 Rutiner för information till elever om kränkande behandling och diskriminering 
kommer att ses över. Ett årshjul för planen för likabehandling kommer att skapas.

6.3 Inflytande och delaktighet

Eleverna på vuxenutbildningen bedöms delvis ha inflytande över utbildningen och 
undervisningen. På vuxenutbildningen försvåras möjligheterna att erbjuda inflytande och 
delaktighet i undervisningen med de metoder som vanligen används skolan, dvs. genom 
elevforum eller regelbundna klass- och skolråd. Detta eftersom eleverna läser enstaka kurser 
samt har en hög studietakt, vilket gör det svårare att skapa ett långsiktigt engagemang. Flera 
tidigare försök att starta upp forum har gjorts utan tillräckliga resultat.

Under pandemin fokuserade uppföljningen av elevernas inflytande och delaktighet på upplevd 
delaktighet vid fjärrundervisning. Detta följdes upp genom enkäter och dialogfrågor. 
Resultatet var att eleverna upplevde att de delvis hade inflytande över utbildningen och 
undervisningen. Ett positivt resultat var att dialogen mellan lärare och elev om 
undervisningens upplägg upplevdes som god under tiden som fjärrundervisningen pågick. 

Så här går vi vidare:

 Under 2022 kommer elever från alla studieformer att intervjuas om inflytande och 
delaktighet i undervisningen. Intervjuerna kommer att ske i fokusgrupper och 
resultaten kommer att följas upp på årsbasis med personalen.

6.4 Avbrott inom vuxenutbildningen

I skollagen finns det inte samma bestämmelser om särskilt stöd och extra anpassningar för 
vuxenutbildningen som för andra skolformer. Eleverna inom vuxenutbildningen har till 
exempel inte rätt till särskilt stöd utan enbart extra anpassningar och det finns inte heller 
någon lagstadgad elevhälsa. Trots detta arbetar vuxenutbildningen mycket med att möta 
elever i behov av stöd. Att motverka avhopp från vuxenutbildningen är en viktig del i detta. 

Avhopp inom vuxenutbildningen kan bero på många saker. Det kan handla om att eleven har 
behov av stödinsatser, till exempel på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom. Ibland 
kan elevens familje-, bostad- och jobbsituation bidra till avhopp. Men det kan också finnas 
mer positiva avhopp, till exempel att en elev som läser sfi får jobb. 

På grundläggande nivå inom vuxenutbildningen är avhoppen som störst i engelska. Många 
elever som läser engelska på grundläggande nivå studerar på engelska på sitt andra- eller 
tredjespråk, vilket är utmanande. Detta är troligtvis förklaringen den högre andelen F-betyg 
inom samma kurs på Hermods.
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För vuxenutbildningen på gymnasial nivå så är andelen avbrott generellt högre på Hermods än 
i egen regi. Detta har uppmärksammats tidigare och det pågår insatser för att stärka studie- 
och yrkesvägledningen i samband med att elever ansöker om distansundervisning. 

För sfi så är avbrotten hos den upphandlade utbildningen hos Hermods ungefär lika stor som 
hos sfi i kommunens egen regi. Detta pekar på att vägledningen inför distansstudier inom sfi 
har varit framgångsrik. Högst andel avbrott finns inom kurs C där skillnaderna i 
utbildningsbakgrund är stor. I kurs C kan det även spela in att elever har fått jobb eller 
påbörjat andra studier än sfi. 

Så här går vi vidare

 Fortsatt satsning på tydligare studie- och yrkesvägledning inför distansstudier. Enbart 
de elever som bedöms ha förutsättningar att studera på distans ska beviljas 
distansstudier.

 Uppföljning kommer att göras för enskilda kurser där avhoppen varit fler än 
förväntade, både utbildning i egen regi och utbildning via Hermods.

Statistik avhopp sfi

Sfi egen regi Kurs A Kurs B1 Kurs B2 Kurs C123 Kurs D123
Avslutat med godkänt betyg 100% 62% 57% 33% 52%
Avslutat med underkänt betyg 0% 15% 7% 27% 13%
Gjort avbrott 0% 23% 37% 40% 35%

Sfi Hermods Kurs B, C och D
Avslutat med godkänt betyg 44%
Avslutat med underkänt betyg 25%
Gjort avbrott 31%
Statistik avhopp grundläggande nivå
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Grundläggande nivå egen regi Engelska Matematik Svenska som andraspråk
Avslutat med godkänt betyg 71% 88% 75%
Avslutat med underkänt betyg 0% 13% 6%
Gjort avbrott 29% 0% 18%

Grundläggande nivå Hermods Engelska Svenska Svenska som andraspråk
Avslutat med godkänt betyg 67% 100% 100%
Avslutat med underkänt betyg 33% 0% 0%
Gjort avbrott 0% 0% 0%

Det är enbart ett fåtal elever som läst på grundläggande nivå på Hermods under HT21, vilket 
antagligen förklarar skillnaderna i statistiken mellan Hermods och vuxenutbildning i egen regi.

Statistik avhopp gymnasial nivå

Gymnasial nivå egen regi Engelska Matematik Svenska Svenska som andraspråk
Avslutat med godkänt betyg 74% 52% 59% 65%
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Avslutat med underkänt betyg 0% 6% 10% 14%
Gjort avbrott 26% 42% 31% 21%

Gymnasial nivå Hermods Engelska Matematik Svenska Svenska som andraspråk
Avslutat med godkänt betyg 50% 33% 56% 78%
Avslutat med underkänt betyg 5% 11% 3% 6%
Gjort avbrott 45% 56% 41% 17%

6.5 Studie- och yrkesvägledning

Under pandemin har det funnits svårigheter för studie- och yrkesvägledare att bibehålla en 
god elevkontakt. Detta märks särskilt inom sfi. Trots detta har studie- och yrkesvägledningen 
fungerat bra. Personaltätheten har dock varit lägre än planerat under året och behovet finns nu 
att förstärka studie- och yrkesvägledningen för att fullt ut kunna möta elevernas behov av 
vägledning.

Elevernas nöjdhet med studie- och yrkesvägledningen undersöks två gånger årligen genom 
vuxenutbildningens elevenkäter. De senaste resultaten är förhållandevis goda. Andelen elever 
som svarat att de är nöjda eller mycket nöjda med studie- och yrkesvägledningen är över 
förväntan. 

Så går vi vidare

 Vuxenutbildningen kommer att utökas med ytterligare en studie- och yrkesvägledare 
under våren 2022.

Nöjdhet med studie- och 
yrkesvägledningen

Vuxenutbildning gymnasial och 
grundläggande nivå Sfi
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Missnöjd 2% 2%
Varken eller 8% 9%
Nöjd 47% 41%
Mycket nöjd 40% 26%
Vet ej 1% 16%

6.6 Statsbidrag och regionala bidrag

Under 2021 har vuxenutbildningen tagit del av statsbidrag inom förstelärartjänster, regionalt 
yrkesvux samt bidrag inom DUA. Bidraget för regionalt yrkesvux har gällt gemensam 
yrkesutbildning inom GR-regionen. Bidraget för DUA har handlat om samverkan samt 
utveckling av jobbspår.

Särskilda insatser med anledning av pandemin har satts in som riktade åtgärder för att möta 
unga elever som kommer direkt från gymnasieskolan samt använts för att utöka antalet platser 
inom distansutbildningar.

Sammantaget har statsbidragen som vuxenutbildningen tagit emot har använts på ett medvetet 
och ändamålsenligt vis utifrån de förordningar och andra riktlinjer som styr statsbidragen.

Så här går vi vidare

 Under året kommer vuxenutbildningen särskilt att bevaka utlysning av möjliga medel 
för validering. 
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7 Stödenheten

7.1 Stödenhetens professioner

Stödenhetens professioner består av skolpsykologer, skolkuratorer, specialpedagoger, en 
logoped samt en medicinsk ledningsansvarig sjuksköterska. Alla är anställda via stödenheten 
men arbetar ute i elevhälsoteamenen på grundskolan. Vissa medarbetare har övergripande 
arbetsuppgifter eller är riktade mot förskolan.

Stödenhetens styrka är att professionerna visar upp en stor yrkeskunskap. Det är i grunden en 
fördel att professionerna finns samlade i en och samma enhet, eftersom det underlättar för 
kunskapsutbyte, gemensamma diskussioner och rekryteringar av nya medarbetare.

Framöver behöver professionerna mer förebyggande och främjande precis som elevhälsan i 
stort arbeta. Samarbetet mellan skolorna och stödenheten behöver också utvecklas ytterligare, 
framför allt när det gäller samsyn om stödenhetens uppdrag. En fortsatt utmaning för 
stödenheten är att kunna tillhandahålla de resurser som krävs i skolornas elevhälsoarbete. 
Beroende på skolornas storlek och behov kan en profession vara på plats alltifrån ett antal 
gånger per termin till varje vecka. 

Så här går vi vidare

 Under det kommande året bedrivs ett utvecklingsarbete kopplat till särskilt begåvning 
inom stödenheten. Syftet är att stärka förmågan att möta denna grupp av elever som 
ofta hamnar i psykisk ohälsa eller problematisk skolfrånvaro.

 Stödenheten fortsätter satsningen på en hjälpmedelscentral med hjälpmedel som 
underlättar för elever i behov av stöd.

 Närvaroteamet har under senaste läsår 21/22 utökat sin verksamhet till att även 
omfatta F-5 och inte enbart 6-9. Detta fortsätter under nästa läsår. 

7.1 Särskild undervisningsgrupp på Skomakaren

I Skomakaren i Kungälv finns sedan hösten 2021 en särskild undervisningsgrupp för årskurs 
6-9 för bland annat elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Verksamheten är 
nyligen uppstartad och rutiner och arbetssätt är under utveckling.

Bedömningen är att den särskilda undervisningsgruppen varit gynnsam för de flesta av 
eleverna. Eleverna kommer generellt sett till skolan i högre grad samt går framåt i sin 
kunskapsutveckling. Vid samtal och uppföljningar framgår att de trivs bättre och mår bättre. 

Kontakten med vårdnadshavarna är god, men samarbetet med elevernas hemskolor behöver 
stärkas, till exempel när det gäller betygssättning och rapportering av frånvaro. 

Så här går vidare

 Fortsatt kompetensutveckling om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kommer 
att ske för personalgruppen på Skomakaren.
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Huvudmannens rapport 1 SKA
Normer och värden och kompensatoriska uppdraget
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Trygghet och studiero

• Resultaten från Skolinspektionens och GR:s
elevenkäter är stabila och ligger i linje med riket och
GR, ibland något högre eller lägre.

• Personalens självskattning och vårdnadshavarenkäten
i förskolan visar goda resultat kring trygghet.

• Närvaro från vuxna avgörande för trygghet – i
rasthallar, i matsal och i samband med förflyttningar.

• Satsningen på ledarskap i klassrummet har gett
resultat för studieron.
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Kränkande behandling och diskriminering

• Planerna mot kränkande behandling och
diskriminering är välkända och efterföljs på skolorna.
Även i förskolan har arbetet med planerna stärkts.

• Trots detta förekommer kränkande behandling och
diskriminering. Fokus nu är på fortsatt implementering
av DF Respons för att säkerställa att samtliga fall av
kränkande behandling och diskriminering anmäls och
utreds.
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Inflytande och delaktighet

• Resultaten från Skolinspektionens och GR:s
elevenkäter är lägre än för andra områden, men detta
är en trend även för GR och riket. Kungälv har i vissa
fall lägre resultat än GR och riket.

• Inflytande och delaktighet över undervisningsformer är
generellt större än undervisningens innehåll. Med
tydligt styrda kursplaner är det en utmaning att ge
inflytande även över innehållet.
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Ledning och stimulans, extra anpassningar,
särskilt stöd och tidiga insatser

• Ledning och stimulans och extra anpassningar
behöver ges tidigare och i klassrummet. På så sätt
kan man förebygga att eleverna behöver särskilt
stöd och åtgärdsprogram.

• Samarbete med elevhälsan och stödenheten är
centralt.

• I förskolan har ett stödmaterial om tidiga insatser i
förskolan tagits fram. I gymnasieskolan har Unikum
införts och i grundskolan sker handledning av
specialpedagog och speciallärare.
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Elevhälsa

• Mimers hus elevhälsa är välfungerande och har nu en
egen elevhälsochef. I grundskolan finns ett nära
samarbete mellan skolorna och stödenhetens
professioner, men likvärdigheten i elevhälsoarbetet
behöver stärkas.

• Det är viktigt att skapa en elevhälsa som arbetar
förebyggande och främjande, snarare än åtgärdande.
Fler insatser behöver ges på organisations- och
gruppnivå snarare än individnivå.
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Frånvaro

• En åtgärdstrappa för frånvaro har infört på Mimers hus.
I grundskolan finns ett nära samarbete mellan skolorna
och stödenhetens närvaroteam. Närvaroteamet riktar
sig numera både mot 6-9 och F-6.

• Långvarig och problematisk frånvaro har komplexa
orsaker, som funktionsnedsättning, sjukdom eller andra
svårigheter. Samverkan med socialtjänsten, vårdcentral
och barn- och ungdomspsykiatrin är centralt och
behöver fortsätta utvecklas.
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Stödenheten

• Professionernas yrkeskunskap är en styrka hos
stödenheten. Professionerna bidrar på ett bra sätt till
elevhälsan och barnhälsan på skolorna och förskolorna.

• Nyhet från stödenheten är en hjälpmedelscentral med
hjälpmedel för elever i behov av stöd.

• Särskild undervisningsgrupp på Skomakaren startades
hösten 2021 för elever med bland annat
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Hittills är
resultaten positiva.
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Avbrott vuxenutbildningen

• Vuxenutbildningen har inte samma bestämmelser om
särskilt stöd och elevhälsa. Trots detta gör man mycket
för att möta elever i behov av stöd. Att motverka
avhopp är en viktig del av det.

• Avhoppen är störst i kurser som är krävande, till
exempel grundläggande engelska, matematik, SFI C
osv. Kan dock finnas avhopp av naturliga orsaker, till
exempel att en elev får jobb.

• På gymnasial nivå är det högre avhopp på Hermods
än i egen regi. Uppföljning med Hermods pågår.



43/22 Systematiskt kvalitetsarbete läsår 2021/2022 – Uppföljningsrapport 1 - KS2022/0269-1 Systematiskt kvalitetsarbete läsår 2021/2022 – Uppföljningsrapport 1 : Bildspel huvudmannens rapport 1 SKA

Studie- och yrkesvägledning

• I GR:s elevenkät är eleverna på Mimers hus inte lika
nöjda med studie- och yrkesvägledningen som i GR.
En ny plan, "Hela skolans ansvar”, håller på att
implementeras för att stärka vägledningen.

• I vuxenutbildningen är fokus på att utveckla studie- och
yrkesvägledning inför distansstudier. Enbart de elever
som klarar av distansstudier ska läsa på distans.
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Övergångar och samverkan

• Tydligt utvecklingsområde under året, både
övergångar och samverkan mellan förskola och F-6
samt mellan F-6 och 7-9.

• Pandemin har skapat svårigheter att genomföra
fysiska möten.

• Förskola och F-6 har återupptagit samarbetet och
kommer att träffas regelbundet. F-6 och 7-9 samverkar
genom områdesträffar.



43/22 Systematiskt kvalitetsarbete läsår 2021/2022 – Uppföljningsrapport 1 - KS2022/0269-1 Systematiskt kvalitetsarbete läsår 2021/2022 – Uppföljningsrapport 1 : Bildspel huvudmannens rapport 1 SKA

Förskola och hem

• GR:s vårdnadshavarenkät visar generellt på ett gott
resultat. Vårdnadshavarna är nöjda med sina barns
förskola. Kungälv ligger nästan alltid ovanför GR:s
genomsnitt.

• Pandemin har påverkat möjligheten till dagliga samtal
och utvecklingssamtal mellan förskola och hem, men
förskolorna har fortsatt sträva efter att prata utveckling
och lärande när man mött vårdnadshavarna.
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Statsbidrag

• Några exempel på statsbidrag har varit statsbidrag för
likvärdig skola, språkutveckling i svenska i förskolan,
DUA, regionalt yrkesvux m.m.

• Statsbidragen används generellt sett på ett medvetet
och ändamålsenligt sätt utifrån förordningar och andra
riktlinjer.

• Redovisningen av statsbidrag till Skolverket är
välfungerande efter att tidigare ha varit ett
utvecklingsområde.
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Strukturresurs

• Kungälvs kommuns strukturresurs innebär att
kommunen fördelar en viss del av budgeten utifrån
grundskolornas olika socioekonomiska struktur i
elevsammansättningen.

• Tydligare uppföljning behövs av att strukturresursen
används till riktade insatser.
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Tilläggsresurs

• Tilläggsresursen innebär att kommunen fördelar en
viss del av budgeten mellan kommunens grundskolor
och förskolor. Tilläggsresursen ska användas för barn
och elever som har ett behov av extraordinära
stödåtgärder.

• Tilläggsresursen används generellt sett på ett
medvetet och ändamålsenligt sätt.
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Tilldelning - Upphandling av idrottshall i Diseröd (Dnr
KS2022/0048-9)

Sammanfattning

I enlighet med lokalförsörjningsplan 2022- 2025 (bilaga till budget KS2021-1571) är
Diserödsskolan i behov av kapacitetsökning med både fler lärosalar och större matsal samt
kök. Samtidigt planeras omställning och renovering av delar av de befintliga byggnaderna på
skolområdet. För att tillgodose skolans behov av nya lokaler är en del i projektet med ny
och- ombyggnationen av Diserödsskolan, att riva den befintliga lilla idrottssalen på
skolgården och uppföra en ny fullstor idrottshall i Diseröd. I detaljplanen som har tagits fram för
Diseröds centrum ges det möjlighet för byggnation av en fullstor idrottshall.

Antagen investeringsbudget för perioden 2022- 2025 (KS2021-1571) innehåller en extern
finansiering av en idrottshall med två teorisalar i Diseröd. Det innebär att en extern byggherre
bygger och hyr
ut idrottshallen till kommunen, liknande den idrottshall som upphandlades i Kärna och
som just nu är under byggnation.

En upphandling har genomförts och anbud inkom. Förvaltningen gör bedömningen att
anbudsgivare XXXX tilldelas kontraktet. Det möjliggör för att en byggnation ska kunna komma
igång och en idrottshall kan stå klar till höstterminen 2024. Det möjliggör vidare för en
ombyggnation av Diserödsskolan i enlighet med beslutad etapputbyggnad.

Anbudet som ligger för beslut har en årshyra på 2 628 000 kronor/år. För nyttjandet på kvällar
och helger kommer föreningslivet att erlägga taxor i enlighet med de taxenivåer som är beslutade i
Kommunfullmäktige. Efter tilldelning i enlighet med LoU kommer marköverlåtelse samt hyresavtal
med Exploatören som har blivit tilldelad att tas upp för separat politiskt beslut.

Förslag som går vidare till kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att tilldela den vinnande anbudsgivaren
uppdraget att hyra ut en idrottshall i Diseröd till Kommunen.

2. Sektorchef Samhälle och Utveckling ges i uppdrag att underteckna tilldelningen.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Juridisk bedömning

Upphandlingen av idrottshallen har skett i enlighet med Lag (2016:1145) om offentlig upphandling
(LoU). Vid upphandlingen fanns bland annat ett typhyresavtal som följer
rådande hyreslagstiftning samt ett utkast till marköverlåtelseavtal bifogade. Kommunjuristen
granskade handlingarna innan upphandlingen genomfördes.

Bedömning görs att det inte finns juridiska hinder för att upphandla inhyrning av en idrottshall
eftersom det bedöms var en kommunal angelägenhet. Upphandlingen av idrottshallen bedöms inte
strida mot kommunallagen.
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Efter tilldelning i enlighet med LoU kommer marköverlåtelse samt hyresavtal med Exploatören som 
har blivit tilldelad att tas upp för politiskt beslut. 

Förvaltningens bedömning
Bakgrund
I enlighet med lokalförsörjningsplan 2022- 2025 (bilaga till budget KS2021-1571) är
Diserödsskolan i behov av kapacitetsökning med både fler lärosalar och större matsal samt
kök. Samtidigt planeras omställning och renovering av delar av de befintliga byggnaderna på
skolområdet. För att tillgodose skolans behov av nya lokaler är en del i projektet med ny
och- ombyggnationen av Diserödsskolan, att riva den befintliga lilla idrottssalen på
skolgården och uppföra en ny fullstor idrottshall i Diseröd. Den nya idrottshallen kommer även att 
innehålla två teorisalar med tillhörande grupprum samt personalrum för att lösa klassrumsbehovet 
år 2024. Teorisalarna kan även nyttjas av föreningar. Teorisalarna planeras för att på lång sikt 
kunna göras om till en större lokal och förslagsvis nyttjas som bibliotek eller liknande.

I detaljplanen som har tagits fram för Diseröds centrum ges det möjlighet för byggnation av
en fullstor idrottshall. Byggrätten för idrottshallen ligger i nära anslutning nedanför
Diserödsskolan och kommer att kunna nyttjas av skolan under dagtid för att på kvällar och
helger kunna nyttjas av idrottsföreningarna i kommunen. Idrottshallen planeras bli delbar så
att flera lektioner kan pågå samtidigt. Nedan visas illustration av Diseröds centrum som togs
fram i samband med detaljplanearbetet. Idrottshallen är placerad mellan förskolan och
centrumfastigheten, nedanför skolan.

Förvaltningens bedömning
Antagen investeringsbudget för perioden 2022- 2025 (KS2021-1571) innehåller en extern
finansiering av en idrottshall i Diseröd. Det innebär att en extern byggherre bygger och hyr
ut idrottshallen till kommunen, liknande den idrottshall som upphandlades i Kärna och
som just nu är under byggnation.
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En upphandling har genomförts och anbud inkom. Förvaltningen gör bedömningen att den 
vinnande anbudsgivaren tilldelas kontraktet. Det möjliggör för att en byggnation ska kunna komma 
igång och en idrottshall kan stå klar till höstterminen 2024. 
Det möjliggör vidare för en ombyggnation av Diserödsskolan i enlighet med beslutad 
etapputbyggnad. 

Ett utkast till marköverlåtelseavtal samt hyresavtal arbetades fram innan upphandlingen 
genomfördes. Dessa handlingar tillsammans med en mer genomgående beskrivning av vad 
idrottshallen måste innehålla blev underlag till upphandling av inhyrning i idrottshall i Diseröd. 

Anbudet som ligger för beslut har en årshyra på 2 628 000 kronor/år.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Det strategiska målet (nr.1) att ge goda förutsättningar för livslångt lärande är av relevans i
detta ärende. Byggnationen av en idrottshall bidrar till en god idrottsundervisning i enlighet
med läroplanen och har kapacitet när kommunen växer och elevtalen ökar. En ny
idrottshall uppfyller också kraven på tillgänglighet för eleverna.
Även det strategiska målet (nr. 3) att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla – oavsett ålder
och funktionsvariation samt resultatmål 8 att fler barn och unga och äldre, inklusive de med
funktionsvariation, deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv är av relevans i detta
ärende. Idrottshallen kommer ge utökade möjligheter för alla invånare att aktivt röra sig
genom att ta del av de aktiviteter som kommer att bedrivas där.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Ärendet bedöms bidra till miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet då möjlighet ges att
ersätta gamla idrottssalen i Diseröd med en ny fullstor idrottshall som kommer nyttjas på ett
tillfredsställande sätt i många år framöver.
En placering i centrala Diseröd förväntas bidra till att fler Diserödsbor kan ta sig till sin
idrottsutövning eller föreningsaktivitet via gång, cykel och kollektivtrafik än vad de gör idag
då en fullstor idrottshall saknas i serviceorten Diseröd. Då det kommer att finnas trygga och
säkra gång och cykelvägar till området möjliggörs det för idrottshallen att kunna bli ett nav
för fritidsaktiviteter och på så vis förväntas bidra till social hållbarhet. Den gamla
idrottssalen är i ett sämre skick och saknar kapacitet för fler elever, både nu och i framtiden.
En ny idrottshall innebär en modern byggnad vilket underlättar drift och
verksamhetsutövning.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Ärendet har bedömts utifrån investeringsbudget (KS2021-1571) och är i enlighet med
lokalförsörjningsplanen för behoven i skolverksamhet och föreningslivet i Diseröd.
I enlighet med Policy för fastigheter och exploatering (KS2019-1444) ska en låg driftkostnad
över tid och långsiktiga planeringsförutsättningar eftersträvas.
Verksamhetsbehov kan lösas genom egen verksamhet i inhyrd lokal eller egen verksamhet i
egenägd lokal. Utifrån verksamhetens förutsättningar och behov ska olika alternativ prövas.
Grundläggande är att kommunen ska eftersträva låga totala driftkostnader.
Ändamålsenliga och lokaleffektiva verksamhetslokaler som möter verksamhetens behov och
lagstadgade åtaganden är ett medel för att sänka den totala driftkostnaden.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Att kommunen får ytterligare en fullstor idrottshall bedöms bidra till nytta för
medborgarna. Idrottshallen blir ett viktigt tillskott till såväl skolidrotten i Diseröd, som för
föreningslivet som bidrar till barn-och ungdomars fritidssysselsättning och att de kommer i
rörelse.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Arbetsmiljön i den befintliga idrottssalen är bristfällig, ventilationen är undermålig,
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byggnaden är i dåligt skick och skolan är i behov av en större idrottshall som har kapacitet
när elevantalet ökar. En ny idrottshall förbättrar arbetsmiljöförhållandena avsevärt.

Ekonomisk bedömning
I antagen investeringsbudget 2022- 2025 (KS2021-1571) finns inte utrymme inom ram för 
kommunen att investera i en ny idrottshall i Diseröd i egen regi. Däremot har 
driftkostnadskonsekvensen för en inhyrning beräknats i samband med sammanställningen av 
investeringsbudgetens totala driftkostnadskonsekvens. En inhyrning med en hållbar nivå på hyran 
möjliggör att tillgodose det behov som finns av en fullstor idrottshall i Diseröd. 

Kungälvs kommun erbjuds hyra idrottshallen i Diseröd till en årlig kostnad om 2 628 000 kronor. 
För nyttjandet på kvällar och helger kommer föreningslivet att erlägga taxor i enlighet med de 
taxenivåer som är beslutade i Kommunfullmäktige. 

Hyreskostnaden för idrottshallen i Kärna, som kommer stå färdig till höstterminen 2022, uppgår till 
1 580 000 kr/år. Bruttoarean för Kärnas idrottshall är 1568 kvm, vilket ger en hyra 1007 kr/år/kvm 
BTA. 

Idrottshallen i Diseröd får en högre hyreskostnad/år då den har en större yta på grund av fler 
funktioner, såsom två teorisalar, grupprum och personalrum, samt att detaljplanen ställer högre 
utformningskrav. Detaljplanen anger att en tredjedel av fasaden ska bestå av fönsterpartier ut mot 
torgytan, delar av idrottshallens fasad ska också bestå av trä. Markens beskaffenhet är även sämre 
än i Kärna vilket medför en högre byggkostnad, därutöver påverkar stigande materialpriser 
hyreskostnaden. Bruttoarean för Diseröds idrottshall är 2042 kvm, vilket ger en hyra på 1287 
kr/år/kvm BTA. Den part som föreslås tilldelas är en erfaren byggare som ska kunna hantera de 
förutsättningar som råder på platsen.

Hyreskostnaden för Sparråshallen som uppförts i egen regi är 2 200 014 kr/år, siffran innefattar 
även driftkostnader. Uppräkning av byggkostnader, driftkostnader (exklusive löneutveckling) för 
entreprenadprisindex 2020, ger en hyreskostnad på 1 162 kr/år. Bruttoarean för Sparråshallen är 
2 052 kvm. I Sparråshallen ingår utöver idrottshallen även lektionssalar.

Därutöver har kostnader för Sparråshallen tillkommit på 16 miljoner på grund av 
grundvattenproblematik. Uppräkning av hyreskostnaden är ännu inte justerad utefter de 
tillkommande kostnaderna. 

Då kommunen äger Sparråshallen tillkommer reinvesteringar i byggnaden, i det fall kommunen i 
stället som i Kärna och Diseröd låter en exploatör uppföra en idrottshall och hyr in sig i byggnaden 
indexregleras hyran över perioden som kommunen hyr. Förvaltningen har inte gjort en jämförelse 
över hyresperioden utan på hyror vid ingången av hyresperioden. 

Alla tre objekt är fullstora idrottshallar för skola och föreningsliv.

I enlighet med Kungälvs budgetdirektiv 2021-2022 eftersträvar kommunen ett utvidgat samarbete 
med externa investerare och externa utförare inom välfärden när det är ekonomiskt hållbart och ur 
kvalitetsperspektivet försvarbart. Genom att låta annan part uppföra byggnaden belastas inte den 
kommunala investeringsbudgeten.

Försäljningen av marken där idrottshallen kommer att byggas kommer generera en intäkt om 
1.400.000kr som påverkar kommunen likviditet positivt. 

Förvaltningen gör bedömningen att en inhyrning av idrottshall i Diseröd är ett fördelaktigt alternativ 
för kommunen att lösa sitt lokalbehov.

Förslag som går vidare till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att tilldela den vinnande anbudsgivaren 

uppdraget att hyra ut en idrottshall i Diseröd till Kommunen. 
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2. Sektorchef Samhälle och Utveckling ges i uppdrag att underteckna tilldelningen.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad 

Anders Holm Fredric Norrå
Sektorchef samhälle och utveckling Verksamhetschef planering och myndighet

Expedieras till: 
Linda Lilja Pedersen 
Frida Källberg
Håkan Wallentin

För kännedom till:
Åsa Berglie
Rickard Holmgren
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Svar på granskningsrapport "Rapportering av
bokslutsgranskning 2021" (Dnr KS2022/0651-2)

Sammanfattning

De förtroendevalda revisorerna i Kungälvs kommun har givit EY uppdraget att granska Kungälv
kommuns bokslut 2021. Granskningen omfattar årsredovisningen med fokus på resultat- och
balansräkning med nothänvisningar, kassaflödesanalyser, driftredovisning och
investeringsredovisning samt god ekonomisk hushållning. I bifogad rapport redovisas granskningen
och gjorda iakttagelser i sin helhet. Syftet med rapporten är att uppmärksamma förhållanden som
bör åtgärdas samt att ge förslag till förbättringar.

Baserat på de revisionsåtgärder som genomförts har inget framkommit, med undantag för
redovisning av pensioner, som tyder på att det skulle föreligga väsentliga brister i kommunens
årsredovisning.

Kommunen följer inte Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 6 kap. 4 §,
Pensionsutbetalningar. Kommunen redovisar 637,4 mkr som avsättning i balansräkningen vilket i
enlighet med lagstiftningen i stället skall redovisas som en ansvarsförbindelse. Kommunen har i
årsredovisningen på ett tydligt sätt upplyst om avsteget mot gällande lagstiftning och även lämnat
upplysning om avstegets effekter på resultat- och balansräkning. Kommunens redovisning av
pensioner innebär också att årets resultat är 23,6 mkr högre redovisat än om lagen efterlevts.
Revisionens bedömning är att den felaktiga redovisningen är av betydande storlek och att
räkenskaperna därför inte ger en rättvisande bild, i enlighet med gällande lagstiftning, om inte
rättelse sker.

Revisionen rekommenderar att kommunen till kommande bokslut anpassar redovisningen av
pensionsåtagandet till vid varje tillfälle gällande regler i den kommunala redovisningslagen och
rekommendationer som lämnas av Rådet för kommunal redovisning (RKR).

Revisionen har tidigare rekommenderat att kommunen anlitar sakkunnig specialist för att göra en
dokumenterad bedömning av aktuella hyresavtal/ leasingavtal i förhållande till gällande
redovisningsregler. Kommunen har svarat revisionen att arbetet pågår och kommer vara genomfört
till delårsbokslut 2022. Revisionen understryker att detta arbete är mycket viktigt.

Förvaltningens förslag till beslut är att bedömning av aktuella hyresavtal/ leasingavtal pågår och
kommer vara genomfört till delårsbokslut 2022. Frågan om förändring av redovisning av
pensionsskulden kan bara initieras av kommunfullmäktige och dess ekonomiberedning.

Juridisk bedömning

Kommunrevisionens granskning görs i enlighet med kommunallagen.
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Förvaltningens bedömning

Kommunstyrelsen har i ärendet Granskning av delårsbokslut 2021 (Dnr KS2022/0219-3) svarat 
kommunrevisionen på de avvikelser som nu redovisas i bokslutsgranskningen 2021. 

Förvaltningen har en genomförandeplan för bedömning och klassificering av aktuella hyresavtal i 
förhållande till gällande redovisningsregler, enligt det uppdrag som gavs till förvaltningen våren 
2021. Arbetet kommer att vara genomfört till delårsbokslutet i augusti 2022.

Gällande redovisning av pensionsskuld följer förvaltningen kommunfullmäktiges beslut Dnr 
KS2005/487. Förvaltningen gör ingen annan bedömning 2022 än vad som gjordes 2006. 

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål

Kommunrevisionen granskning syftar till att kontrollera och säkerställa att
kommunfullmäktige genom kommunstyrelsen och myndighetsnämnder följer
kommunallagen och annan relevant lagstiftning. Bland annat ingår att följa upp om
verksamheten bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges mål och riktlinjer.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 

Revisionens granskning med rekommendationer stödjer intentionerna i Agenda 2030 och
har ingen negativ påverkan på miljö och hållbarhet.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 

Kommunrevisionens granskning görs med utgångspunkt från bland annat kommunallagen,
Styrmodell för Kungälvs kommun, beslut fattade av kommunfullmäktige och God
revisionssed.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 

Kommunrevisionen föreslår förbättringar i form av rekommendationer. Förbättringar i
styrning och ledning säkerställer en ändamålsenlig verksamhet och att resurser används på
rätt sätt. I förlängningen ökar nyttan för alla kommunens målgrupper.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.

Kommunrevisionen föreslår förbättringar i styrning och ledning i syfte att säkerställa en
ändamålsenlig verksamhet och att resurser används på rätt sätt. Det ger förutsättningar för
ökar tydlighet, trygghet och tillit bland medarbetare. Förslag till beslut har ingen väsentlig 
påverkan på arbetsbelastning, arbetsmiljö eller kräver andra åtgärder.

Ekonomisk bedömning

Föreslagna åtgärder hanteras inom gällande budgetram.
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Förslag till beslut

1. Förvaltningen har en genomförandeplan för bedömning och klassificering av aktuella 
hyresavtal i förhållande till gällande redovisningsregler. Arbetet kommer att vara 
genomfört till delårsbokslutet i augusti 2022.

2. Kommunstyrelsen arbetar på uppdrag av kommunfullmäktige och följer 
kommunfullmäktiges beslut Dnr KS2005/487 om redovisning av pensionsskuld. 

Haleh Lindqvist Pia Jakobsson
Kommundirektör Ekonomichef

Expedieras till: Christina Gunnesby

För kännedom till:
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Sammanfattning

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kungälvs kommun genomfört en
grundläggande granskning. Syftet med granskningen är att ge revisorerna underlag för
ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med kommunallagen och
God revisionssed. Granskningen omfattar kommunstyrelsen, myndighetsnämnder, valnämnden och
beredningar och har genomförts genom dokumentstudier och dialoger.

Revisionens samlade bedömning är att kommunstyrelsen i huvudsak säkerställt att verksamheten
bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges mål och riktlinjer. Vidare bedömer man att
kommunstyrelsen och myndighetsnämnderna i allt väsentligt följer kommunens anvisningar
avseende uppföljning och rapportering. Det finns dock utvecklingsområden där revisonen har tagit
fram rekommendationer till kommunstyrelsen och nämnderna.

Vad gäller kommunfullmäktiges beredningar är revisionens sammanfattande bedömning att
beredningarna inte till fullo har utövat sitt uppdrag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
Granskningen visar att beredningen för samhälle och utveckling samt beredningen för bildning inte
har färdigställt uppdragen i enlighet med kommunfullmäktiges beslut samt att samtliga beredningar
inte har presenterat någon verksamhetsplan för kommunfullmäktige. I granskningen har
förbättringsområden identifierats.

Kommunrevisionen önskar senast 22 juni 2022 få ett skriftligt svar på vilka åtgärder som
kommunstyrelsen, sociala myndighetsnämnden samt miljö- och byggnadsnämnden planerar att vidta
med anledning av bifogad rapport.

Myndighetsnämnderna svarar revisionen var för sig.

Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderas kommunstyrelsen att:
Säkerställa att styrelsen informera sig om den intern kontrollen i de kommunala bolagen i
enlighet med reglemente för intern kontroll
Utvärdera kommunens arbetssätt för intern kontroll i enlighet med reglemente för intern
kontroll
Säkerställa att styrelsens internkontrollplan är i enlighet med reglemente för intern kontroll
Säkerställa att roll- och ansvarsfördelning avseende beredning av ärenden är känd och
förankrad i beredningar och utskott.

Förvaltningens föreslår att kommunstyrelsen vidtar följande åtgärder:
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o I samband med bolagsdialoger mellan kommunstyrelsens presidium och bolagen ska 
information om bolagens interna kontroll redovisas. Protokoll från bolagsdialoger ska 
redovisas och protokollföras till kommunstyrelsen. 

o I Kommunstyrelsens årliga uppföljningsrapport för intern kontroll ska en utvärdering av 
arbetet med intern kontroll ingå.

o Frågan om roll- och ansvarsfördelning avseende beredning av ärende framgår av 
kommunstyrelsens reglemente. I samband med dialogtillfällen med kommunstyrelsens 
presidium och presidier för beredningar respektive utskott kommer arbetsgången klargöras 
och säkerställas.

Juridisk bedömning 

Kommunrevisionen granskning syftar till att kontrollera och säkerställa att kommunfullmäktige 
genom kommunstyrelsen och myndighetsnämnder följer kommunallagen och annan relevant 
lagstiftning.

Förvaltningens bedömning

Revisonen har i sin granskning av kommunstyrelsen identifierat ett antal avvikelser:
 Det framgår inte av protokoll att kommunstyrelsen informerat sig om hur den intern 

kontrollen fungerar i de kommunala bolagen i enlighet med reglemente för intern kontroll. 
 Granskningen visar att det inte framgår vem som är granskningsansvarig för en granskning.
 Det framgår inte av protokoll att kommunen utvärderat kommunens arbetssätt för intern 

kontroll 
 I dialog med utskottens presidium har det framkommit uppgifter om att roll- och 

ansvarsfördelningen i beredning av ärenden anses vara otydlig. 

Kommunstyrelsens har för avsikt att hantera rekommendationerna på följande sätt:

Säkerställa att styrelsen informera sig om den intern kontrollen i de kommunala bolagen i 
enlighet med reglemente för intern kontroll 

I samband med bolagsdialoger mellan kommunstyrelsens presidium och bolagen ska information 
om bolagens interna kontroll redovisas. Protokoll från bolagsdialoger ska redovisas och 
protokollföras till kommunstyrelsen. 

Utvärdera kommunens arbetssätt för intern kontroll i enlighet med reglemente för intern kontroll 

I den årliga uppföljningsrapporten för intern kontroll till kommunstyrelsen ska 
utvärdering av arbetssättet rapporteras. 

Säkerställa att styrelsens internkontrollplan är i enlighet med reglemente för intern 
kontroll

Fortsätta utveckla kvalitetssäkringen av styrelsens internkontrollplan 

Säkerställa att roll- och ansvarsfördelning avseende beredning av ärenden är känd och 
förankrad i beredningar och utskott

Frågan om roll- och ansvarsfördelning avseende beredning av ärende framgår av 
kommunstyrelsens reglemente. I samband med dialogtillfällen med kommunstyrelsens 
presidium och presidier för beredningar respektive utskott kommer arbetsgången 
klargöras och säkerställas.
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Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål

Den intern kontrollen är ett verktyg för att säkerställa att kommunfullmäktiges mål uppnås.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 

En väl fungerande Intern kontroll ger förutsättningar för god ekonomisk hushållning vilket är en 
viktig grund för en hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 

Den interna kontrollen utgår från reglemente för intern kontroll samt Riktlinjer för intern
kontroll.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 

Kommunrevisionen föreslår förbättringar av den interna kontrollen. En väl fungerande
intern kontroll säkerställer en ändamålsenlig verksamhet och att resurser används på rätt
sätt. I förlängningen ökar nyttan för alla kommunens målgrupper.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.

Kommunrevisionen föreslår förbättringar av den interna kontrollen. En väl fungerande
intern kontroll säkerställer en ändamålsenlig verksamhet och att resurser används på rätt
sätt. Det blir lättare att göra rätt. I förlängningen ökar tydlighet, trygghet och tillit bland
medarbetare.

Ekonomisk bedömning

Föreslagna åtgärder innebär inga extra kostnader.

Förslag till beslut

Kommunrevisionens rekommendationer hanteras på följande sätt:

1. I samband med bolagsdialoger mellan kommunstyrelsens presidium och bolagen ska 
information om bolagens interna kontroll redovisas. Protokoll från bolagsdialoger ska 
redovisas och protokollföras till kommunstyrelsen. 

2. I Kommunstyrelsens årliga uppföljningsrapport för intern kontroll ska en utvärdering 
av arbetet med intern kontroll ingå

3. Frågan om roll- och ansvarsfördelning avseende beredning av ärende framgår av 
kommunstyrelsens reglemente. I samband med dialogtillfällen med kommunstyrelsens 
presidium och presidier för beredningar respektive utskott kommer arbetsgången 
klargöras och säkerställas.

Haleh Lindqvist Pia Jakobsson
Kommundirektör Ekonomichef
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Expedieras till: Samtliga beredningar, samtliga utskott, Kungälv energi, BOKAB, Stiftelsens 
Kungälvsbostäder, Johanna Möllersten

För kännedom till:
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Svar på granskningsrapport "Granskning av delegationsbeslut -
Fördjupning inom ramen för grundläggande granskning" (Dnr
KS2022/0654–2)

Sammanfattning

Revisionsföretaget EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning
av delegationsbeslut i Kungälvs kommun. Syftet med granskningen har varit att granska om
kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig uppföljning och kontroll av delegationsbeslut.

De huvudsakliga resultat som framkommit av granskningen är att:

- Kommunstyrelsen har antagit en delegeringsordning som anger hur delegationsbeslut ska
återrapporteras i enlighet med kommunallagens krav.

- Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen har, genom handlingarna till respektive
sammanträde, tillgång till sammanställningar över alla delegationsbeslut. Sammanställningarna
innehåller inte underlag till grund för beslut.

- Beslutsmeningar i sammanställningarna är inte alltid tydliga vilket medför att det ibland är svårt
att förstå vad besluten handlar om.

- Kommunstyrelsen genomför en fördjupad uppföljning och kontroll av ett urval av ärenden på
varje sammanträde. I den fördjupade uppföljningen föredras ärendet av ansvarig tjänsteperson.

EY:s bedömning är att kommunstyrelsen i stort säkerställer en ändamålsenlig uppföljning och
kontroll när det gäller delegationsbeslut, men att det finns åtgärder som kan vidtas för att stärka den
löpande återrapporteringen. Åtgärderna som rekommenderas i rapporten är att förtydliga listan över
delegationsbeslut samt att noteringar kring beslutsfattare och beslutsdatum samt hänvisning till
punkt i delegationsordning alltid framgår.

Förvaltningen instämmer i granskningsrapportens resultat och anser att rekommendationerna som
följer för att stärka den löpande återrapporteringen är rimliga. Förvaltningen föreslår därför att
kommunstyrelsen beslutar att:

1. Sammanställning över delegationsbeslut ska, utöver ärendetitel och diarienummer, innehålla
information om vilken typ av beslut som är taget.

2. Förvaltningen får i uppdrag att revidera den mall som finns för delegationsbeslut samt utföra de
interna utbildningsinsatser som krävs för att informera om den reviderade mallen.

Juridisk bedömning

I 6 kap § 6 i kommunallagen (2017:725) står det att:

”Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål
och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som
gäller för verksamheten.

De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i
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övrigt tillfredställande sätt.” 

Det uppföljande arbetet med intern kontroll regleras i kapitel 12 i kommunallagen.

Förvaltningens bedömning och bakgrund

Revisionsföretaget EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning 
av delegationsbeslut i Kungälvs kommun. Syftet med granskningen har varit att granska om 
kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig uppföljning och kontroll av delegationsbeslut.

De huvudsakliga resultat som framkommit av granskningen är att:

- Kommunstyrelsen har antagit en delegeringsordning som anger hur delegationsbeslut ska 
återrapporteras i enlighet med kommunallagens krav.

- Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen har, genom handlingarna till respektive 
sammanträde, tillgång till sammanställningar över alla delegationsbeslut. Sammanställningarna 
innehåller inte underlag till grund för beslut.

- Beslutsmeningar i sammanställningarna är inte alltid tydliga vilket medför att det ibland är svårt 
att förstå vad besluten handlar om.

EY:s sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning 
är att kommunstyrelsen i stort har säkerställt en ändamålsenlig uppföljning och kontroll. EY grundar 
bedömningen på att kommunstyrelsen säkerställt en tillräcklig uppföljning och kontroll genom sin 
fördjupade uppföljning. Dock framkommer det i granskningsrapporten att kommunstyrelsen kan 
stärka den löpande återrapporteringen genom att förtydliga vad de beslut som anmäls handlar om.
Utifrån granskningen lämnar vi följande rekommendationer. Granskningsrapporten lämnar slutligen 
följande rekommendationer till kommunstyrelsen:

- Säkerställa att sammanställningarna över beslut fattade på delegation är tillräckligt tydliga så 
att det är möjligt att förstå vad besluten handlar om.

-
- Säkerställa att särskild notering upprättas för beslut där det framgår beslutsfattare, 

beslutsdatum och hänvisning till punkt i delegationsordningen.

Förvaltningen instämmer i granskningsrapportens resultat och anser att rekommendationerna som 
följer för att stärka den löpande återrapporteringen är rimliga. 

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Ärendet har en direkt koppling till punkt 5 i kommunfullmäktiges strategiska mål ”Att medborgare 
[och näringsliv] ska känna ökat förtroende för kommunen”. Ett fokus i detta mål ligger på ett 
utvecklande av det interna arbetet i verksamhetens alla nivåer och organisationer vilket möjliggörs 
av arbetet med internkontroll.

Kommunrevisions uppgift och förvaltningens arbete med intern kontroll av olika slag är mycket 
viktiga verktyg för att säkerställa att kommunfullmäktiges mål uppnås. En väl fungerande process 
med delegationsbeslut och återrapportering av delegationsbeslut är i sin tur en viktig del i den 
interna kontrollen. 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Ärendet bedöms ha en koppling till avsnitt 16.6 Bygg effektiva, tillförlitliga och transparenta 
institutioner i mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen i Agenda 2030. Genom att konsekvent 
genomföra granskningar av verksamheten kan eventuella oegentligheter som kan skada 
transparensen i verksamheten upptäckas och därefter åtgärdas. Detta säkerställer även 
medborgarnas tillförlitlighet till det demokratiska systemet som är grunden, och möjliggör 
kommunens verksamhet.
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En väl fungerande intern kontroll ger förutsättningar för god ekonomisk hushållning vilket är en 
viktig grund för en hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 

Förvaltningen bedömer att ärendet har en koppling till Riktlinjer för intern kontroll (KS2019/1671) 
samt Värderingar i Kungälvs kommun (KS2019/1331) som tillsammans med andra styrdokument 
och beslutstexter bildar den gemensamma värdegrunden i kommunen.

Det finns även en direkt koppling till Modell för styrningen i Kungälvs kommun – Från demokrati till 
effekt och tillbaka (KS2019/2033) med specifikt fokus på ”förvaltningens verksamhetsstyrning 
(kvalitetsuppföljning av den löpande verksamheten)”.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 

En välfungerande kommunal organisation på så väl politisk nivå som förvaltningsnivå kan 
säkerställa att medborgarna har insyn i kommunens arbete. Därmed finns en transparens som kan 
upprätthålla en att kommunens arbete är ändamålsenligt och bibehålla ett förtroende för 
kommunen.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Förslag till beslut påverkar inte medarbetarnas arbetsbelastning i någon vidare utsträckning och 
kommer inte att kräva ytterligare personella resurser i anspråk. 

Ekonomisk bedömning
Förslag till beslut innebär inga extra kostnader.

Förslag till beslut
1. Sammanställning över delegationsbeslut ska, utöver ärendetitel och diarienummer, innehålla 

information om vilken typ av beslut som är taget. 
2. Förvaltningen får i uppdrag att revidera den mall som finns för delegationsbeslut samt utföra de 

interna utbildningsinsatser som krävs för att informera om den reviderade mallen.

Erik Lindskog Haleh Lindqvist
administrativ chef kommundirektör

Expedieras till: Kommunrevisionen
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Sammanfattning 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning av 

delegationsbeslut i Kungälvs kommun. Syftet med granskningen har varit att granska om 

kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig uppföljning och kontroll av delegationsbeslut.  

De huvudsakliga resultat som framkommit av granskningen är att: 

► Kommunstyrelsen har antagit en delegeringsordning som anger hur delegationsbeslut 

ska återrapporteras i enlighet med kommunallagens krav. 

► Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen har, genom handlingarna till respektive 

sammanträde, tillgång till sammanställningar över alla delegationsbeslut. 

Sammanställningarna innehåller inte underlag till grund för beslut.  

► Beslutsmeningar i sammanställningarna är inte alltid tydliga vilket medför att det ibland 

är svårt att förstå vad besluten handlar om.  

► Kommunstyrelsen genomför en fördjupad uppföljning och kontroll av ett urval av 

ärenden på varje sammanträde. I den fördjupade uppföljningen föredras ärendet av 

ansvarig tjänsteperson. 

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte och grunderna för 

ansvarsprövning är att kommunstyrelsen i stort har säkerställt en ändamålsenlig uppföljning 

och kontroll. Vår bedömning grundar sig på att kommunstyrelsen säkerställt en tillräcklig 

uppföljning och kontroll genom sin fördjupade uppföljning. Vi bedömer dock att 

kommunstyrelsen kan stärka den löpande återrapporteringen genom att förtydliga vad de 

beslut som anmäls handlar om.  

Utifrån granskningen lämnar vi följande rekommendationer. Vi rekommenderar 

kommunstyrelsen att:  

► Säkerställa att sammanställningarna över beslut fattade på delegation är tillräckligt 

tydliga så att det är möjligt att förstå vad besluten handlar om.  

► Säkerställa att särskild notering upprättas för beslut där det framgår beslutsfattare, 

beslutsdatum och hänvisning till punkt i delegationsordningen.  
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Kommunrevisionen har i samband med sin risk- och väsentlighetsanalys bedömt att det är 

väsentligt att granska återrapporteringen av beslut som är delegerade. Mer information kring 

granskningens bakgrund återfinns i bilaga 1.   

1.2. Syfte och revisionsfrågor 

Syftet med granskningen är att granska om kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig 

uppföljning och kontroll av delegationsbeslut. I granskningen besvaras följande revisions-

frågor: 

1) Hur säkerställer kommunstyrelsen att beslut fattade på delegation återrapporteras till 

kommunstyrelsen? 

 Hur och i vilken omfattning får hela kommunstyrelsen tillgång till sammanställning 

över de beslut som fattats på delegation? 

 Hur och i vilken omfattning får hela kommunstyrelsen tillgång till underlagen till 

delegationsbesluten? 

2) Vilken uppföljning och kontroll genomförs av delegationsbeslut? 

 Hur sker urval av delegationsbeslut som blir föremål för djupare genomgång i 

kommunstyrelsen? 

 Vilka underlag ges till de beslut som görs för djupare genomgång? 

1.3. Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen som utgångs-

punkt för analys, slutsatser och bedömningar. I denna granskning utgörs de huvudsakliga 

revisionskriterierna av kommunallagen och kommunstyrelsens delegeringsordning. En mer 

utförlig beskrivning av revisionskriterierna återfinns i bilaga 3. 

1.4. Metod 

Granskningen har genomförts genom en intervju, dokumentstudier, enkät och stickprov. Totalt 

besvarade 14 av kommunstyrelsens 21 ledamöter och ersättare enkäten. Mer information om 

metod och källförteckning återfinns i bilaga 2.  

1.5. Avgränsningar och ansvarig nämnd 

Granskningen avser kommunstyrelsen och avgränsas till delegationsbeslut fattade under 

2021. Vidare avgränsas granskningen i enlighet med ställda revisionsfrågor.  
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2. Introduktion till delegationsbeslut 

2.1. Kommunstyrelsen har en omfattande beslutanderätt 

Kommunstyrelsen har mandat att besluta i frågor som styrelsen enligt reglemente, lag eller 

annan författning ska ha hand om. Konkret innebär det exempelvis att kommunstyrelsen i 

egenskap av arbetsgivare beslutar om alla anställningar i kommunen och i egenskap av 

skolhuvudman enligt skollagen beslutar om när skolåret börjar och slutar.  

2.2. Delegationsbeslut är beslut där kommunstyrelsen överlämnat mandat 

Av praktiska skäl är det viktigt att kunna delegera beslutanderätten i vissa frågor. Det skulle till 

exempel innebära en omfattande hantering om kommunstyrelsen skulle besluta i alla 

anställningar som kommunen gör. Lagstiftaren har därför infört möjligheten för en nämnd (i 

detta fall kommunstyrelsen) att delegera beslut i vissa frågor till presidiet, en ledamot, ett 

utskott eller en tjänsteperson. Enligt förarbetena till den nya kommunallagen innebär 

delegering att befogenheten att fatta beslut överlämnas. Det är såldes uppgiften att fatta beslut 

som överlämnas och inte ansvaret som sådant.1  

2.3. Det finns begränsningar i vad som får delegeras 

Kommunallagen begränsar vilka beslut som får och inte får delegeras. En nämnd får inte 

delegera beslutanderätten vad gäller exempelvis verksamhetens mål, inriktning, omfattning 

eller kvalitet.  

2.4. Delegationsbeslut ska rapporteras till kommunstyrelsen 

Beslut som fattats med stöd av delegation ska rapporteras – ”anmälas” – till kommunstyrelsen. 

Enligt kommunallagen ska styrelsen besluta hur och i vilken omfattning en sådan 

återrapportering ska ske. Kommunstyrelsen kan exempelvis besluta att vissa ärenden inte 

behöver återrapporteras. Ärenden som inte återrapporteras ska dock protokollföras särskilt. 

2.5. Rapportering är centralt ur ett rättsligt perspektiv 

Enligt kommunallagen kan i princip alla kommunstyrelsens beslut överklagas genom en så 

kallad laglighetsprövning.2 Det är först genom att ett beslut rapporteras till kommunstyrelsen 

och kommunstyrelsens protokoll kungörs som klagofristen3 påbörjas. Om ett beslut inte 

rapporteras eller protokollförs särskilt är det således i princip överklagbart i all evighet. Det är 

därför viktigt att beslut rapporteras. Kommunstyrelsen dock inte ändra beslut som rapporteras. 

 

 
1 Se prop. 2016/17:171 – En ny kommunallag s. 205. 
2 Överklagan genom laglighetsprövning innebär en överklagan av lagligheten av beslutet, exempelvis 
om kommunstyrelsen varit behörig att besluta.  
3 Klagofrist avser den tid som en eventuell klagande har på sig att överklaga ett beslut. För 
laglighetsprövning är klagofristen tre veckor.  
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3. Hur säkerställer kommunstyrelsen att beslut fattade på delegation 

återrapporteras till kommunstyrelsen? 

3.1. Kommunstyrelsens delegeringsordning anger vilka beslut som är delegerade 

Kommunstyrelsen har beslutat om en delegeringsordning. Delegeringsordningen beskriver 

vad delegering innebär och under vilka förutsättningar kommunstyrelsen kan delegera beslut.  

 

Delegeringsordningen innehåller även vilka beslutsärenden som är delegerade, vilket lagstöd 

som finns, vilken funktion som är delegat samt om det finns någon anmärkning (exempelvis 

begränsningar eller krav på samråd). Delegeringsordningen är uppdelad på sex kategorier av 

ärenden: 

A. Personaladministrativa ärenden (exempelvis tillsättning av tjänst och disciplinära 

åtgärder) 

B. Ekonomiadministrativa ärenden (exempelvis upplåning och föreningsbidrag) 

C. Allmänna ärenden och rättsfrågor (exempelvis avslag på begäran av utlämnande av 

allmänna handlingar) 

D. Samhällsbyggnad (exempelvis att ingå, ändra och upphäva hyresavtal)   

E. Socialtjänst (exempelvis yttranden till tillsynsmyndighet i verksamhetsfrågor) 

F. Utbildning (exempelvis beslut om interkommunal ersättning)  

 

I bilden nedan framgår ett urval av delegerade ärenden ur ärendekategori B – 

ekonomiadministrativa ärenden. 

 

 
Figur 1 - Urval av delegerade beslut ur delegeringsordningen 

Den senast beslutade delegeringsordningen är ifrån maj 2021. Enligt uppgift ses 

delegeringsordningen över två gånger per år. Vid behov revideras delegeringsordningen. Skäl 

för revidering kan exempelvis vara att lagstiftning förändrats.    

3.2. Administrativa rutiner kompletterar delegeringsordningen 

Utöver kommunstyrelsens delegeringsordning finns en administrativ handbok och varje 

sektors dokumenthanteringsplaner.  
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Den administrativa handboken kompletterar de krav som finns i delegeringsordningen genom 

att även ange dels att diarienummer ska framgå av beslutet, dels att delegationsbesluten ska 

redovisas så att varje individuellt beslut kan härledas. 

 

Dokumenthanteringsplanerna anger vilka dokument som ska gallras, bevaras och förvaras. 

Exempelvis framgår av dokumenthanteringsplanen för sektor Samhälle och Utveckling att 

delegationsbeslut avseende upplåtelse av allmän platsmark förvaras i Public 360 (kommunens 

ärendehanteringssystem) och gallras efter 10 år.  

3.3. Kommunstyrelsen följer upp beslut fattade på delegation på varje sammanträde 

Delegeringsordningen anger för varje ärendetyp hur dessa ska återrapporteras till styrelsen. 

Exempelvis ska skolornas planer mot diskriminering och kränkande behandling redovisas 

årligen. Utöver återrapporteringen ska delegeringsbeslut registreras. Delegaten ska enligt 

delegeringsordningen särskilt notera: 

 Ärendet (vad som beslutats) 

 Beslutsfattare 

 Beslutsdatum 

 Hänvisning till punkt i delegeringsordningen  

 

Av kommunstyrelsens möteshandlingar framgår att beslut fattade på delegation ingår som en 

punkt på dagordningen till varje sammanträde. Inför mötet får kommunstyrelsen del av en 

sammanställning på alla beslut som rapporterats till det aktuella sammanträdet. 

Sammanställningarna ligger som en handling till sammanträdet. Sammanställningen består av 

löpnummer, diarienummer och en kortare beskrivning av beslutet. 

 

 
Figur 2 - Urval av sammanställning i kallelse till kommunstyrelsen 

Sammanställningarna till den löpande uppföljningen innehåller således inte beslutsfattare, 

beslutsdatum och hänvisning till punkt i delegeringsordningen i enlighet med rutinerna i 

delegeringsordningen. De intervjuade menar att det gjorts en avvägning utifrån vad 

kommunstyrelsen behöver veta för få tillräckligt med information.  

 

I sammanställningen ges merparten av besluten en egen rad. I andra ärendetyper där flera 

beslut fattas varje månad är sammanställningen mer summarisk. Detta gäller exempelvis 

beslut om färdtjänst och parkeringstillstånd. 
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Figur 3 - Urval av summariskt sammanställda beslut i kommunstyrelsens kallelse 

Enligt de intervjuade anger handläggarna i kommunens ärendehanteringssystem när beslutet 

är fattat. Beslutstiteln, så som den är angiven i ärendehanteringssystemet, genereras därefter 

till en ny rad i sammanställningen till kommande kommunstyrelsesammanträde. Varje 

sammanträde har en stopptid för anmälan. Ärenden som anmäls efter stopptiden rapporteras 

därför till kommande sammanträde.  

 

De intervjuade uppger att det ibland krävs viss handpåläggning i sammanställningarna för att 

förtydliga vad beslutet handlar om. Av sammanställningarna framgår att beskrivningarna 

varierar i tydlighet. I figur 4 nedan framgår ett mer tydligt exempel och ett mindre tydligt 

exempel. I det mindre tydliga exemplet framgår ingen information om vad beslutet handlar om. 

  

 
Figur 4 - Urval av återrapporterade beslut 

Av vår enkät framgår att hälften av respondenterna instämmer till stor del eller helt med att 

sammanställningarna innehåller tillräckligt med information. Lika stor andel instämmer till viss 

del eller inte alls med att sammanställningarna innehåller tillräckligt med information. Av 

fritextsvaren framgår att vissa respondenter anser att rubrikerna i sammanställningarna inte är 

tillräckligt tydliga. Andra menar att sammanställningarna även skulle kunna inkludera vissa 

underlag till grund för besluten.  

 
Figur 5 - Sammanställning av enkätsvar 
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3.4. Underlag till beslut ingår inte i möteshandlingarna men kan efterfrågas 

Av kommunstyrelsens möteshandlingar framgår att den löpande uppföljningen består av ovan 

beskrivna sammanställningar. Kommunstyrelsen erhåller således inte underlag som utgör 

grund för beslut. De intervjuade uppger att varje ledamot kan efterfråga underlagen om de 

skulle önska. Merparten av ledamöterna i kommunstyrelsen som besvarat enkäten uppger att 

de vet hur de efterfrågar eventuella beslutsunderlag. 

 
Figur 6 - Sammanställning av enkätsvar 

 

3.5. Stickprov indikerar följsamhet till delegeringsordningen 

Enligt kommunstyrelsens delegeringsordning ska det för varje beslut framgå vem som fattat 

beslutet, vad ärendet handlar om, beslutsdatum samt en hänvisning till delegeringsordningen. 

Om dessa formkrav inte framgår av beslutet ska en särskild notering upprättas.   

 

Vi har genomfört ett stickprov för att undersöka följsamhet till formkraven i 

delegeringsordningen. Vi har slumpmässigt valt ut tio ärenden som ingått i någon av 

sammanställningarna under 2021.  

 

Av stickprovet framgår att det inte finns några avvikelser vad gäller beslutsfattare, 

beslutsfattarens rätt att fatta beslut samt beslutsdatum. I fyra fall (ärende 1, 2, 6 och 7) saknas 

hänvisning till delegeringsordningen. Ärende 6 har upprättats på blankett för delegationsbeslut 

men saknar hänvisning till delegeringsordningen. Ärende 1, 2 och 7 avser avtal som tecknats 

med extern part.4 Särskild notering av ärende 1, 2 och 7 där exempelvis hänvisning till 

delegeringsordning framgår har dock inte upprättats.    

 

 
4 De externa parterna är Hyresgästföreningen, Trafikverket och Telenor.  
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Enligt Justitieombudsmannen måste det av protokoll kunna utläsas vilka beslut som har 

återrapporterats.5 Stickprovet visar att de anmälda delegationsbesluten framgår av kallelser 

men inte av protokoll. 

 

Ärende 
Beslutsfattare 

framgår 

Beslutsfattare 

är behörig 

Beslutsdatum 

framgår 

Beslut innehåller 

hänvisnings till 

delegeringsordning 

Beslut 

framgår av 

protokoll 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

       

  Inga avvikelser  Mindre avvikelse  Avvikelse 

 

Figur 7 - Tabell över stickprov 

 

3.6. Vår bedömning 

Vår bedömning är att kommunstyrelsen delvis har säkerställt att beslut fattade på delegation 

återrapporteras till kommunstyrelsen. Vi grundar vår bedömning på att kommunstyrelsen har 

antagit en delegeringsordning som anger vilka beslut som är delegerade och hur de ska 

återrapporteras i enlighet med kommunallagens krav. Därtill får hela kommunstyrelsen genom 

möteskallelsen tillgång till sammanställningarna över de beslut som fattats på delegation. 

Kommunstyrelsen kan däremot utveckla informationen i sammanställningarna enligt vår 

bedömning. Enligt förarbetena till kommunallagen måste besluten av rättssäkerhetsskäl kunna 

härledas. Även om diarienummer framgår är det i flera beslut i sammanställningarna omöjligt 

att förstå vad besluten handlar om utan att begära ut tillhörande underlag. Exempel på otydliga 

beslutsmeningar i sammanställningarna är ”anstånd”, ”överenskommelse av avbeställning” 

och ”delegeringsbeslut avslås.” Slutligen grundas vår bedömning på att särskild notering där 

beslutsfattare, beslutsdatum och hänvisning till punkt i delegeringsordningen inte upprättats 

för alla beslut. 

 

Vi noterar att sammanställningarna inte innehåller underlag till grund för beslut. När kommunen 

tillgängliggör underlag och protokoll måste kommunen ta hänsyn till exempelvis 

dataskyddsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. Enligt vår mening är 

nuvarande sammanställningar ett lämpligt arbetssätt, givet att det genom 

sammanställningarna tydligt vad besluten handlar om. Vi anser att det vore olämpligt med en 

 
5 JO 3965-2003 
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ordning där alla underlag till grund för beslut ingår i sammanträdeshandlingarna. Exempelvis 

innehåller underlag till grund för beslut om färdtjänst i regel uppgifter om enskildas hälsa varför 

ett tillgängliggörande sannolikt skulle strida om offentlighets- och sekretesslagens 

bestämmelser om sekretess rörande enskildas personliga förhållanden.  

 

Vi noterar även att protokollen inte innehåller en sammanställning över de beslut som anmälts 

till styrelsen. Förarbetena till kommunallagen anger att hur protokollen ska utformas och vad 

de ska innehålla är upp till varje kommun att bestämma. Vidare anges att protokollen kan 

innehålla allt ifrån fullständiga beslut med motivering och andra uppgifter, till enbart en 

förteckning över att beslut har fattats i vissa ärenden. Eftersom protokollen hänvisar till bilaga 

i kallelsen och kallelserna är fritt tillgängliga via kommunens hemsida anser vi ändå att det är 

möjligt att ta härleda vilka beslut som anmälts till det aktuella sammanträdet.   
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4. Vilken uppföljning och kontroll genomförs av delegationsbeslut? 

4.1. Fördjupad genomgång på varje sammanträde av ett urval av ärenden  

Kommunstyrelsen genomför en fördjupad uppföljning av ett urval av ärenden på varje 

sammanträde. Den fördjupade uppföljningen sker utöver den löpande uppföljningen i 

sammanställningarna som beskrivits i kapitel 3. Enligt uppgift sker denna typ av fördjupad 

uppföljning även i kommunens myndighetsnämnder. Arbetssättet för fördjupad uppföljning av 

ett urval av ärenden uppges ha pågått under flera år. Arbetet har vuxit fram över tid men det 

finna inga nedtecknade rutiner som beskriver detta.  

 

Urvalet görs genom att varje person i kommunstyrelsens presidium väljer ut ett ärende vardera 

utifrån sammanställningen. Till varje sammanträde kommer således fyra ärenden bli föremål 

för fördjupad uppföljning. De intervjuade beskriver att presidiet väljer ärenden dels utifrån 

ärenden som kan antas vara intressanta för hela styrelsen, dels utifrån en vilja att lära sig mer 

om vissa frågor. Enligt de intervjuade är det över tid en spridning av ärenden i olika 

ärendekategorier.  

 

Respondenterna i enkäten instämmer i huvudsak med att det är tydligt hur urvalet av 

delegationsbeslut som blir föremål för djupare genomgång går till. 

 
Figur 8 - Sammanställning av enkätsvar 

 

I den fördjupade genomgången redogör ansvarig tjänsteperson är det aktuella beslutet. De 

intervjuade beskriver att den fördjupade genomgången alltid innehåller tre delar:  

1. Vad beslutet handlar om 

2. Vem som fattat beslutet 

3. Enligt vilken punkt i delegeringsordningen som beslutet är tagit utifrån 
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Omfattningen på genomgången beskrivs variera utifrån beslutens komplexitet. Exempelvis 

kräver inköp av nya IT-system mer information än upplåtelse av allmän platsmark. 

 

Underlag till grund för beslut presenteras i huvudsak muntligt. Kommunstyrelsen får således i 

regel inte ta del av beslutsunderlagen inför sammanträdet. Merparten av respondenterna i 

enkäten uppger att de inte instämmer med att de önskar mer information i de ärenden som 

presenteras i den fördjupade genomgången.  

 

 
Figur 9 - Sammanställning av enkätsvar 

 

4.2. Vår bedömning 

Vår bedömning är att kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig uppföljning och kontroll 

av delegationsbeslut genom sin fördjupade uppföljning. Vår bedömning grundas på att 

kommunstyrelsen har väletablerade arbetssätt och att den fördjupade genomgången i 

huvudsak upplevs fungera väl. 
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5. Samlad bedömning 

5.1. Bedömning utifrån revisionsfrågorna 

Revisionsfrågor Bedömning 

Hur säkerställer kommunstyrelsen att 

beslut fattade på delegation 

återrapporteras till kommunstyrelsen? 

 Hur och i vilken omfattning får 

hela kommunstyrelsen tillgång 

till sammanställning över de 

beslut som fattats på 

delegation? 

 Hur och i vilken omfattning får 

hela kommunstyrelsen tillgång 

till underlagen till 

delegationsbesluten? 

Vår bedömning är att kommunstyrelsen delvis har 

säkerställt att beslut fattade på delegation 

återrapporteras till kommunstyrelsen. Vi grundar 

vår bedömning på att kommunstyrelsen har 

fastställt hur delegationsbeslut ska 

återrapporteras i enlighet med kommunallagens 

krav och att hela kommunstyrelsen genom 

möteskallelsen får tillgång till 

sammanställningarna över de beslut som fattats 

på delegation. Vi bedömer dock att 

kommunstyrelsen kan utveckla informationen i 

sammanställningarna. 

Vilken uppföljning och kontroll 

genomförs av delegationsbeslut? 

 Hur sker urval av 

delegationsbeslut som blir 

föremål för djupare 

genomgång i 

kommunstyrelsen? 

 Vilka underlag ges till de 

beslut som görs för djupare 

genomgång? 

Vår bedömning är att kommunstyrelsen 

säkerställt en ändamålsenlig uppföljning och 

kontroll av delegationsbeslut genom sin 

fördjupade uppföljning. Vår bedömning grundas 

på att kommunstyrelsen har väletablerade 

arbetssätt och att den fördjupade genomgången i 

huvudsak upplevs fungera väl. 

 

5.2. Slutsatser 

Granskningens syfte har varit att bedöma om kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig 

uppföljning och kontroll av delegationsbeslut. Vår sammanfattande bedömning utifrån 

granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är att kommunstyrelsen i stort har 

säkerställt en ändamålsenlig uppföljning och kontroll. Vår bedömning grundar sig på att 

kommunstyrelsen säkerställt en tillräcklig uppföljning och kontroll genom sin fördjupade 

uppföljning. Vi bedömer dock att kommunstyrelsen kan stärka den löpande återrapporteringen 

genom att förtydliga vad de beslut som anmäls handlar om.  

 

Utifrån granskningen lämnar vi nedanstående rekommendationer. Vi rekommenderar 

kommunstyrelsen att: 

► Säkerställa att sammanställningarna över beslut fattade på delegation är tillräckligt 

tydliga så att det är möjligt att förstå vad besluten handlar om.  
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► Säkerställa att särskild notering upprättas för beslut där det framgår beslutsfattare, 

beslutsdatum och hänvisning till punkt i delegeringsordningen. 

 

 

 

Göteborg den 24 mars 2022 

 

 
Aron Larsson Mikaela Bengtsson 

Verksamhetsrevisor Certifierad kommunal yrkesrevisor 

Ernst & Young AB Kvalitetssäkrare 

 Ernst & Young AB 
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Bilaga 1. Bakgrund 
Av kommunallagen framgår att en nämnd (med nämnd avses även kommunstyrelsen i detta 

avseende) får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd i 

kommunen att besluta å nämndens vägnar. Beslut som fattas med stöd av delegation är 

juridiskt sett ett nämndbeslut och kan inte ändras av nämnden. Om en nämnd vill delegera sin 

beslutanderätt ska den klart ange vilken beslutanderätt som delegeras och till vem som 

beslutanderätten överlåts. Det är lämpligt att detta framgår av delegationsordning. Delegering 

kan också framgå av ett särskilt beslutsprotokoll.  

Det ska finnas någon form av skriftlig dokumentation för de beslut som fattas med stöd av 

delegation. Alla beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas till den nämnd eller 

styrelse som delegerat beslutanderätten. Beslut som fattas med stöd av vidaredelegation från 

förvaltningschef ska anmälas till förvaltningschefen.  

Kommunrevisionen har inom ramen för dialogerna i årets grundläggande granskning 2021 

uppmärksammat att det finns ett behov att djupare granska återrapporteringen av beslut som 

är delegerade. Av kommunstyrelsens protokoll framgår att beslut fattade på delegation 

återrapporteras till styrelsen. Styrelsen gör sedan ett urval av dessa i syfte att få en fördjupad 

presentation. 

I God revisionssed framgår de grunder som de förtroendevalda revisorerna använder när de 

bedömer ansvarstagande i styrelse och nämnder. Ansvarsgrunder som är aktuella i denna 

granskning är risken för brister i styrning, uppföljning och intern kontroll av verksamhet. 
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Bilaga 2. Metod och källförteckning 
 

Metod 

Intervju har genomförts med kommunsekreterare och administrativ chef. I dokumentstudierna 

har bland annat kommunstyrelsens delegationsordning samt administrativa rutiner granskats. 

Därtill har en enkät skickats till samtliga i kommunstyrelsen. Enkäten har syftat till att fånga 

styrelsens uppfattning avseende återrapporteringen av delegationsbeslut. Enkäten 

besvarades av totalt 14 av 21 ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen. 

 

Slutligen har även ett stickprov om tio ärenden genomförts. Vi har slumpmässigt valt ut tio 

ärenden som återrapporterats under 2021 men som inte varit föremål för fördjupad 

genomgång i syfte att klargöra om besluten överensstämmer med beslutade rutiner och 

lagstiftning. 

 

Källförteckning 

Intervju 

 Administrativ chef och kommunsekreterare 

 

Dokument 

 Administrativ handbok 

 Dokumenthanteringsplaner 

 Kommunstyrelsens möteshandlingar och protokoll under 2021 

 Kommunstyrelsens delegeringsordning 
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Bilaga 3. Revisionskriterier 
 

Kommunallagen (2017:725)  

Enligt kommunallagen 6 kap 37-40 §§ får en nämnd uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot 

eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 

En nämnd får även uppdra åt en anställd att besluta enligt 7 kap. 5-8 §§. 

Beslutanderätten får inte delegeras när det gäller (1) ärenden som avser verksamhetens mål, 

inriktning, omfattning eller kvalitet, (2) framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom 

yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har 

överklagats, (3) ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell 

beskaffenhet eller annars av större vikt, (4) ärenden som väckts genom medborgarförslag och 

som lämnats över till nämnden, eller (5) ärenden som enligt lag eller annan författning inte får 

delegeras. 

Nämnden ska besluta i vilken utsträckning beslut som har fattats på delegation ska anmälas 

till den. Beslut som inte anmäls ska protokollföras särskilt, om beslutet får överklagas enligt 

bestämmelserna i 13 kap. 

Enligt kommunallagen 7 kap 5 - 8 §§ får en nämnd uppdra åt en anställd hos kommunen att 

besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Om en nämnd 

uppdrar åt en förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde att fatta beslut, får 

nämnden överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom 

kommunen att fatta beslutet. Om en nämnd uppdrar åt en anställd att besluta på nämndens 

vägnar, får nämnden ställa upp villkor som innebär att brukarna av nämndens tjänster ska ges 

tillfälle att lägga fram förslag eller att yttra sig, innan beslutet fattas.  

Nämnden ska besluta om i vilken utsträckning beslut som har fattats med stöd av uppdrag 

enligt 5 och 6 §§ ska anmälas till den. Beslut som inte anmäls ska protokollföras särskilt, om 

beslutet får överklagas enligt bestämmelserna i 13 kap. 

 

Kommunstyrelsens delegeringsordning  

Kommunstyrelsens delegeringsordning innehåller lokala bestämmelser för vilka ärenden som 

är delegerade och hur de ska anmälas till styrelsen. Delegeringsordningen förtydligar 

gränsdragning mellan delegation och verkställighet. Vidare anges att registreringen av 

delegationsbeslut ska innehålla ärendet, beslutsfattare, beslutsdatum och hänvisning till 

delegeringsordningen.  
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Svar på granskningsrapport "Utökad grundläggande granskning
av ärendeberedning i tre beslut" (Dnr KS2022/0655-2)

Sammanfattning

De förtroendevalda revisorerna i Kungälvs kommun har givit Ernst & Young i uppdrag att
genomföra en utökad grundläggande granskning av ärendeberedning i tre beslut. Syftet med
granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt en tillräcklig kvalitet i
beredningsunderlaget avseende ärendena inför beslut i kommunfullmäktige.

Kommunrevisionen bedömning är att kommunstyrelsen inte säkerställt en tillräcklig kvalitet i
beredningsunderlagen. Bedömningen grundar sig i beslutsunderlagen för avtalen med Hemsö
Fastighets AB och dess dotterbolag (Hemsö), avseende tre förskolor samt Ytterbygg AB gällande
en idrottshall i Kärna. Utifrån granskningen lämnande kommunrevisionen ett antal
rekommendationer som besvaras av förvaltningen i denna tjänsteskrivelse.

Kommunrevisionen önskar senast 22 juni 2022, få ett skriftligt svar på vilka åtgärder som
kommunstyrelsen planerar att vidta med anledning av rapporten och kommunrevisionens
rekommendationer. Tjänsteskrivelse Svar på granskningsrapport "Utökad grundläggande
granskning av ärendeberedning i tre beslut" föreslås antas som kommunstyrelsen svar och
översänds till kommunrevisionen.

Juridisk bedömning

I kommunallagen 12 Kapitel framgår revisionens uppgifter.

Kommunrevisionen granskning syftar till att kontrollera och säkerställa att kommunfullmäktige
genom kommunstyrelsen och myndighetsnämnder följer kommunallagen och annan relevant
lagstiftning.

Förvaltningens bedömning

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kungälvs kommun utökat den
grundläggande granskningen med att granska ärendeberedningen i tre beslut. Syftet med
granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt en tillräcklig kvalitet i
beredningsunderlaget avseende tre ärenden inför beslut i kommunfullmäktige.

Den sammanfattande bedömning av revisionen utifrån granskningens syfte och grunderna för
ansvarsprövning är att kommunstyrelsen inte säkerställt en tillräcklig kvalitet i
beredningsunderlagen avseende de tre besluten. Utifrån granskningen lämnades nedanstående
rekommendationer.

Kommunrevisionen rekommenderar kommunstyrelsen att:

Säkerställa att beslut om nya verksamhetslokaler alltid tar utgångspunkt i kommunens
lokalförsörjningsplan.
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 Säkerställa relevanta och aktuella underlag för jämförelse inför beredning och beslut om att 
själv äga eller hyra verksamhetslokaler. 

 Tillse att underlag inför beredning och beslut om hyresavtal som kan vara att likställa med 
finansiell leasing tydligt redogör för vilka ekonomiska åtaganden detta innebär för 
kommunen. 

 Säkerställa att hyresavtal som är att betrakta som finansiell leasing inkluderas i 
kommunens investeringsbudget, på liknande sätt som om kommunen gjort investeringen i 
egen regi. 

 Överväga att införa redovisnings- och skattemässiga konsekvenser i kommunens mall för 
tjänsteskrivelse. Detta för att säkerställa att information kring eventuella skattemässiga 
överväganden som gjorts når kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

Förvaltningen gör följande bedömning

 Säkerställa att beslut om nya verksamhetslokaler alltid tar utgångspunkt i 
kommunens lokalförsörjningsplan. 
Kommunens lokalförsörjningsplan revideras årligen i samband med budgetprocessen. Den 
beskriver både befintliga lokaler, behov av förändringar, tillkommande och avgående 
lokaler samt en planering för hur nya lokaler ska införskaffas. Alla behov i 
lokalförsörjningsplanen kopplas direkt till investerings-och driftprogrammet och den 
övergripande projekttidplanen. Lokalförsörjningsplanen ligger som en bilaga till programmet 
när det beslutas av KS och KF varje höst. Nya investeringsbehov som har sitt ursprung i 
lokalförsörjningsplanen ligger också till grund i rambudgetarbetet som inleds i december 
årligen. 

I investerings-och driftprogrammet redovisas inte bara planerade investeringar utan även 
större inhyrningar av nyproduktion i form av boenden, förskolor och skolor. I programmet 
simuleras en framtida driftkostnadskonsekvens som tar höjd både för kommunens egna 
investeringar och planerade inhyrningar. Såväl framtida hyror inklusive kapitalkostnader, 
som framtida hyror till extern part finns upptagna i simuleringen. Det finns därmed en tydlig 
koppling mellan alla lokalbehov och budgetdokument. 

Alla förslag till beslut gällande investeringar eller inhyrningar i Kungälvs kommun tar sin 
utgångspunkt i kommunens lokalförsörjningsplan och därmed i investerings- och 
driftprogrammet. Samtliga ovanstående av revisionen granskade beslut om inhyrning av 
lokaler för förskolor och idrottshall finns upptagna som ett behov i lokalförsörjningsplanen.

 Säkerställa relevanta och aktuella underlag för jämförelse inför beredning och beslut 
om att själv äga eller hyra verksamhetslokaler. 
I samtliga ärenden som granskats har förvaltningen jämfört motpartens förslag till hyra med 
andra hyror på marknaden samt internhyror för investering och drift i egen regi. 

Förvaltningen bedömer att jämförelsen mellan andra aktörers och egna organisationens 
hyror utgör en del av ett relevant underlag för jämförelse inför ett beslut om att hyra in en 
lokal. Genom omvärldsbevakning säkerställs att den hyra som motparten erbjuder ligger i 
rätt nivå för den lokal som erbjuds. Jämförelserna har i flera ärenden gjorts för 
ingångshyran år ett, inte för hela hyresperioden. Inför beslut om den tredje förskolan, 
Fridhem, gjordes även jämförelser mellan alternativen att äga eller hyra över hyrestiden. 

I framtida tjänsteutlåtanden i liknande ärenden kommer förvaltningen att genomföra den 
typen av jämförelser där det bedöms som relevant. Förvaltningen föreslår att analysen ska 
innehålla en bedömning av de finansiella förutsättningarna baserade på räntor, inflation 
mm samt en analys av vad det innebär att förvalta byggnader i egen regi kontra att hyra 
byggnader där förvaltning, skötsel och underhåll inte hanteras av den interna 
organisationen. Framtida reinvesteringar och underhållsbehov i egenägda lokaler behöver 
vara en del av den analysen.
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 Tillse att underlag inför beredning och beslut om hyresavtal som kan vara att 
likställa med finansiell leasing tydligt redogör för vilka ekonomiska åtaganden detta 
innebär för kommunen. 

Under 2021 startades en översyn av kommunens samtliga befintliga hyresavtal för att 
klassificera om avtalen är operationell- eller finansiell leasing. Arbetet pågår och planen är 
att klassificeringen genomförs från och med tertialrapport 2 2022. Alla kommande 
hyresavtal kommer också att klassificeras utefter rutin framtagna i pågående arbete.

I kommande beredningar av beslut rörande hyresavtal föreslår förvaltningen att påverkan 
på redovisning och nyckeltal redovisas i beslutsunderlag.

 Säkerställa att hyresavtal som är att betrakta som finansiell leasing inkluderas i 
kommunens investeringsbudget, på liknande sätt som om kommunen gjort 
investeringen i egen regi. 

Alla behov i lokalförsörjningsplanen kopplas i den årliga budgetprocessen till investerings-
och driftprogrammet och den övergripande projekttidplanen. Investerings-och 
driftprogrammet innehåller alla objekt som kommunen planerar att äga eller hyra. I 
programmet simuleras också en framtida driftkostnadskonsekvens fram som tar höjd både 
för kommunens egna investeringar och planerade inhyrningar. Såväl framtida interna hyror 
inklusive kapitalkostnader, som framtida hyror till extern part, finns upptagna i simuleringen.
Driftkostnadskonsekvenserna utgör grund för beräkningar av kommande volymer gällande 
såväl kapitalkostnader för egna investeringar som hyresutbetalningar till motparter. 

 Överväga att införa redovisnings- och skattemässiga konsekvenser i kommunens 
mall för tjänsteskrivelse. Detta för att säkerställa att information kring eventuella 
skattemässiga överväganden som gjorts når kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. 
Mallen för tjänsteutlåtanden innehåller ett avsnitt om ekonomisk bedömning. Förvaltningen 
föreslår att den förtydligande texten om vad avsnittet ska innehålla kompletteras med en 
konsekvensbeskrivning av redovisnings- och skattemässiga konsekvenser.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Granskningen av kommunstyrelsen ärendeberedning kan kopplas till kommunfullmäktiges 
strategiska mål om att alla medborgare ska känna ökat förtroende för kommunen, och därtill också 
kommunstyrelsens strategiska mål om kortare handläggningstider med bibehållen rättssäkerhet. 
Granskning av kommunens nämnder och övriga politiska instanser är en förutsättning för att dessa 
mål ska kunna uppnås.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Ärendet kan delvis kopplas till målet ”fredliga och inkluderande samhällen” som har ett delmål om 
att ”bygga upp effektiva och transparenta institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer.” 
Granskningsprocessen är en viktig del av den demokratiska processen.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
I samband med ärenden som avser inhyrning bedöms ärendet utifrån ”Policy för fastigheter och 
exploatering”, KS2019/1444. Den av kommunfullmäktige årligen beslutade rambudgeten anger 
också förutsättningar, direktiv och ramar för det ekonomiska arbetet, inklusive investerings- och 
driftsprogrammet.
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Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Revisonens rekommendationer syftar till att förbättra kvalitet i beredningsunderlagen. Bedömningen 
är att rekommendationerna som lämnas gynnar förutsättningarna för att medborgar- och 
brukarperspektivet beaktas i den kommunala beslutsprocessen.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Förslaget till beslut bedöms inte påverka arbetsbelastning, arbetsmiljö eller personella resurser. 

Ekonomisk bedömning
Svaret till kommunrevision är av administrativ art.

Förslag till beslut
1. Tjänsteskrivelse Svar på granskningsrapport "Utökad grundläggande granskning av 

ärendeberedning i tre beslut" antas som kommunstyrelsen svar och översänds till 
kommunrevisionen.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Haleh Lindqvist Pia Jakobsson 
Kommundirektör Ekonomichef 

Expedieras till: Kommunrevisionen 

För kännedom till: 
Åsa Berglie, 
Andreas Blixt, 
Christina Gunnesby, 
Pia Jakobsson
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tjänsteutlåtande.
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Sammanfattning

Kungälvs kommun växer vilket leder till ökat antal barn, unga och äldre. Kommunen har med
anledning av den ökande befolkningen behov av service, fler platser inom förskola, skola samt
boenden inom LSS och äldreomsorg. Därmed ökar också investeringsbehoven i nya lokaler i de fall
kommunens verksamhetsbehov inte kan tillgodoses inom befintliga lokaler. Förvaltningen har i
uppdrag att svara mot majoritetens finanspolitiska ramverk där det fastställs att graden av extern
finansiering ska öka för att minska framtida skuldbörda.

Kommunen och fastighetsbolaget Hemsö Fastighets AB (Nedan kallad Hemsö) tecknade i
december år 2018 en avsiktsförklaring som syftar till att Hemsö ska bidra till att utveckla och
investera i kommunen genom att fokusera på fastigheter och lokaler för samhällsservice
(KS2018/1818-6). Parterna tecknade 2019 ett samverkansavtal (KS2018/1818–7).

Sektor Trygghet och Stöd har i sin behovsanalys i lokalförsörjningsplanen (KS2021/1571)
konstaterat att verksamheten inom äldreomsorgen behöver ca 80-90 nya boendeplatser fram till
2024/2025. Därför föreslås att ett nytt äldreboende med 90 lägenheter ska uppföras i Ängegärde.
Kommunen äger mark på Tveten 1:1 och Ängegärde 5:1 i östra delarna av Kungälv.
Kommunstyrelsen beslutade om planbesked i december 2020 och detaljplaneläggning av området
pågår. Detaljplanen har varit på samråd. Förvaltningen har upprättat ett utkast till
marköverlåtelseavtal för tomten där äldreboendet föreslås byggas av Hemsö. Tomten säljs enbart
för ändamålet äldreboende och under förutsättning att ett hyresavtal tecknas. En oberoende
värdering av marken har gjorts. Köpeskillingen är satt till 34,8 miljoner kronor.

Enligt framtagen arbetsmodell handlar kommunen upp byggnationen enligt lagen (2016:1145) om
offentlig upphandling och överlåter sedan byggentreprenaden tillsammans med marken till Hemsö.
Ett förslag till hyresavtal innehållande en rikthyra baserat på det aktuella projektet ”Ängegärde” har
upprättats. Tecknandet av hyresavtalet innebär att Hemsö finansierar och bygger äldreboendet och
att kommunen hyr det under 15 år med option på 10 år. Förslaget innebär att kommunen inte
kommer att belastas av investeringskostnader för att bygga ett äldreboende. Beräknad objektshyra
för Ängegärde äldreboende är 18 874 996 kr år 1. Hyresavtalet innehåller en indexklausul, vilket
innebär att hyran kommer att indexregleras under hyresperioden. I avtalet ingår 90 lägenheter för
äldreboende samt en lokal för hemtjänst (stöd i ordinärt boende). Kommunen kommer att redovisa
en moms om 18% för bostäderna vilket innebär att hyran efter avdrag blir ca 15,5 mkr år 1.

Förvaltningen gör bedömningen att hyra ett äldreboende av Hemsö innebär att kommunen inte
belastar investeringsramen. Verksamheten får tillgång till moderna och ändamålsenliga lokaler
vilket ger långsiktiga planeringsförutsättningar för äldreomsorgen. Lokalerna är byggda enligt väl
beprövade koncept som kommunen får tillgång till i och med inhyrningen. Simuleringar visar att
hyreskostnaden över tid är något högre än att bygga och äga i egen regi. Genom inhyrning behöver
dock inte kommunen förvalta, underhålla och reinvestera i byggnaden. Förvaltningen föreslår att ett
nytt äldreboende inklusive en hemtjänstlokal hyrs in från Hemsö.
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Förslag till beslut i Kommunstyrelsen 
1. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra en upphandling av byggentreprenad av 
äldreboende på fastigheten Tveten 1:1, del av och Ängegärde 5:1, del av. 
2. Tilldelningsbeslutet och entreprenadkontraktet samt överlåtelsen av detsamma till 
Hemsö undertecknas av sektorchef Samhälle och Utveckling och kommundirektör. 
3. Punkt 1 och 2 gäller under förutsättning att Kommunfullmäktige beslutar att 
godkänna köpeavtal för mark och hyresavtal med Hemsö. 
4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Förslag till beslut i Kommunfullmäktige 
1. Upprättat förslag till hyresavtal mellan Kungälvs kommun och Hemsö godkänns. 
2. Upprättat förslag till marköverlåtelseavtal mellan Kungälvs kommun och Hemsö 
godkänns. 
3. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att 
underteckna hyresavtal och marköverlåtelseavtal för äldreboende i Ängegärde, 
Tveten 1:1, del av och Ängegärde 5:1, del av. 

Juridisk bedömning 

Kommunjurist har gjort nedanstående bedömning.

Enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) är byggentreprenader
upphandlingspliktiga.

Den kommunala likställighetsprincipen i 2 kap. 3 § kommunallagen (2017:725) gäller vid
försäljning av kommunal mark och innebär att kommunen ska behandla sina medlemmar
lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Vidare är utgångspunkten enligt 8 §
samma kapitel att stöd till enskilda näringsidkare är förbjudet.

EU:s statsstödsregler ska bl.a. säkerställa att kommunen inte säljer fast egendom till ett pris
som understiger marknadspriset eller köpa till ett pris som överstiger marknadspriset.

Förvaltningen har inhämtat en värdering av en auktoriserad och oberoende värderingsman
för att säkerställa att försäljningarna sker på marknadsmässiga grunder. Hyran för det särskilda 
boendet bedöms bli marknadsmässig utifrån idag kända omständigheter och lever därmed upp till
kraven i kommunallagens andra kapitel samt EU:s statsstödsregler.

Förvaltningens bedömning
Bakgrund
Kungälvs kommun växer vilket leder till ökat antal barn, unga och äldre. Kommunen har med 
anledning av den ökande befolkningen behov av service, fler platser inom förskola, skola samt 
boenden inom LSS och äldreomsorg. Därmed ökar också investeringsbehoven i nya lokaler i de fall 
kommunens verksamhetsbehov inte kan tillgodoses inom befintliga lokaler. Förvaltningen har i 
uppdrag att svara mot majoritetens finanspolitiska ramverk.

Kommunen och fastighetsbolaget Hemsö Fastighets AB (Nedan kallad Hemsö) tecknade i 
december år 2018 en avsiktsförklaring som syftar till att Hemsö ska bidra till att utveckla och 
investera i kommunen genom att fokusera på fastigheter och lokaler för samhällsservice 
(KS2018/1818-6). Parterna tecknade ett samverkansavtal (KS2018/1818–7) sommaren 2019. 
Syftet var att konkretisera och tydliggöra arbetsprocessen, dels för nyproduktion av 
verksamhetslokaler, dels för överlåtelse av befintliga fastigheter inom samhällsservice.

Hemsö är ett fastighetsbolag som är inriktat på att äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter, 
dvs byggnader som används till övervägande del av skattefinansierad verksamhet och är specifikt 
anpassad för verksamheter som utför samhällsservice. Hemsös uppgift är att skapa 
verksamhetsanpassade lokaler för vård, utbildning, äldreomsorg och 
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rättsväsende. Fastighetsbeståndet bestående av 441 samhällsfastigheter som finns huvudsakligen 
i Sverige men även i Finland och Tyskland. Hemsö är Sveriges största fastighetsägare avseende 
äldreboenden och äger totalt 223 äldreboenden, varav 116 i Sverige. Fler äldreboenden är under 
byggnation. Därutöver äger Hemsö ca 136 utbildningsfastigheter och har flera nya i produktion. En 
annan kategori samhällsfastigheter som bolaget äger och förvaltar är vårdlokaler och lokaler för 
rättsväsendet. Hemsös majoritetsägare är Tredje AP-fonden.

Den 17 oktober 2019 fattade kommunstyrelsen beslut om försäljning av fastigheten Fridhem 1 
(Ranrikegårdens äldreboende) till Hemsö (KS2019/1316). Samtidigt fattades beslut om ett 
hyresavtal för äldreboendet för en fortsatt kommunal äldreomsorg i lokalerna. De projekt för 
nybyggnation som finns med i etapp 1 i samverkansavtalet är tre förskolor (Nordtag, Tjuvkil och 
Fridhem), en ny grundskola i Kode och ett äldreboende.

Den 17 juni 2020 fattade kommunstyrelsen beslut om att genomföra den första
marköverlåtelsen och inhyrningen av ett fastighetsobjekt som Hemsö ska uppföra. Ärendet
avsåg inhyrning av Nordtags förskola (KS 2020/0848) som ska stå klar till höstterminen
2022. Den 16 december 2020 fattade kommunstyrelsen beslut om att genomföra den andra
marköverlåtelsen och inhyrningen av ett fastighetsobjekt som Hemsö ska uppföra. Ärendet
avsåg en inhyrning av Tjuvkils förskola (KS2020/1830) som enligt tidplanen ska stå klar till
vårterminen 2023. Den 1 september 2021 fattade kommunstyrelsen beslut om marköverlåtelse och 
inhyrning av Fridhems förskola (KS2021/1124) som planeras stå klar till höstterminen 2023.
Samtliga ovanstående beslut om försäljning och inhyrning har även beslutats i kommunfullmäktige.

Koppling till lokalförsörjningsplanen
Sektor Trygghet och Stöd har i sin behovsanalys på sidan 93 i lokalförsörjningsplan 2022-2025 
(KS2021/1571) konstaterat att verksamheten inom äldreomsorgen behöver ca 80-90 nya 
boendeplatser till 2025. Lokalförsörjningsplanen uppdateras i den årliga budgetprocessen och är en 
bilaga till investerings-och driftprogrammet. 

Detaljplan för äldreboende
Kommunstyrelsen beslutade den 16 december 2020 om planbesked för ett äldreboende på 
Ängegärde 5:1 (gamla fotbollsplanen i Skälebräcke) i Kungälv (KS2020/1425). Marken ägs av 
kommunen och kommer att planläggas för både äldreboende och andra bostadsändamål (”vanliga” 
bostäder) i två etapper. Äldreboendets planförutsättningar hanteras i den första etappen.

Bedömning
Marköverlåtelse
Kommunen äger marken på Tveten 1:1 och Ängegärde 5:1 i Ängegärde, Kungälv. 
Kommunstyrelsen beslutade om planbesked i december 2020 och detaljplaneläggning av området 
pågår. Detaljplanen har varit på samråd.
Förvaltningen har upprättat ett utkast till marköverlåtelseavtal för tomten där äldreboendet föreslås 
byggas av Hemsö. Tomtytan kommer att avstyckas från de kommunala fastigheterna Tveten 1:1 
och Ängegärde 5:1 och bli en egen fastighet som omfattar ungefär 7700 kvm. Tomten säljs enbart 
för ändamålet äldreboende och under förutsättning att ett hyresavtal tecknas. Byggrätten är 
definierad till 2500 kvm byggnadsarea och 28 m i nockhöjd, vilket möjliggör 5 våningar och därmed 
en total byggrätt om ca 10 000 kvm.

En oberoende värdering av marken har gjorts. Köpeskillingen är satt till 34,8 miljoner kronor. I 
enlighet med marköverlåtelseavtalet ska Hemsö erlägga köpeskillingen till 10% senast 30 dagar 
efter undertecknande av avtalet, efter fakturering av kommunen. Resterande del av köpeskillingen 
erläggs på tillträdesdagen. Om Hemsö inte betalat köpeskillingen i rätt tid äger kommunen rätt att 
häva köpet eller kräva fullgörande av köpet. I det fall Hemsö bygger mer än 8 900 kvadratmeter 
BTA (bruttototalarea) i enlighet med beviljat bygglov erläggs tilläggsköpeskilling med 4125 kr per 
kvadratmeter BTA. 

Kommunen ikläder sig inte något ansvar för områdets grundförhållanden på tomten. Hemsö erinras
om att noga undersöka grundförhållandena innan byggnationen påbörjas. Hemsö påtar sig
allt ansvar för de skador som en grundvattensänkning inom området kan åstadkomma på
omkringliggande fastigheter och byggnader, orsakat av de arbeten som Hemsö utför.
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Köpeskillingen är bestämd efter förutsättningen att inga kända markföroreningar finns inom 
området. Hemsö ansvarar för att beställa och bekosta en första undersökning av området. 
Vid upptäckt risk för förorening, antingen som ett resultat av den första undersökningen eller i annat 
sammanhang som exempelvis vid byggstart, står Kommunen för kostnader för fördjupade 
undersökningar samt åtgärdsplan. Hemsö ansvarar för beställning av den fördjupade 
undersökningen som också ska innehålla en motiverad redovisning av uppskattade kostnader för 
efterbehandling/avhjälpandeåtgärd/sanering. Hemsö ska anlita någon av de tre konsultfirmor i 
Göteborgsregionen som har störst verksamhet inom området eller någon av de konsultfirmor som 
finns i Kommunens ramavtal vid aktuell tidpunkt. Saknas gällande ramavtal vid tidpunkten ska man 
utgå från tidigare gällande ramavtal. Kommunens Miljöenhet beslutar om relevant nivå av 
efterbehandling/avhjälpandeåtgärd/sanering. Eventuell stilleståndsersättning eller ersättning för 
kostnader som uppstår vid förskjuten tidplan utgår inte.

I det fall kostnaden för eventuell efterbehandling/avhjälpandeåtgärd/sanering visar sig stå i orimlig 
proportion, enligt Kommunens rimliga bedömning, till projektets nytta och intäkter för Kommunen, 
har Kommunen rätt att häva marköverlåtelsen inom 24 månader efter att Avtalet undertecknats av 
båda Parter. Kommunen står vid eventuell markförorening, för den 
efterbehandling/avhjälpandeåtgärd/sanering som krävs för att möjliggöra syftet med Detaljplanen. 
Kommunen väljer metod samt utförare för eventuell efterbehandling/avhjälpandeåtgärd/sanering. 

Kommunen har rätt att häva marköverlåtelseavtalet tillträdesdagen om Hemsö inte senast 8 
månader efter att tilldelningsbeslut avseende entreprenaden vunnit laga kraft inkommit med en i 
huvudsak komplett och planenlig bygglovsansökan. Hävning är också möjlig om Hemsö inte uppfört 
huvudbyggnadens bottenplatta senast 8 månader efter att startbesked för bygglov har beviljats; 
eller om kommunens kostnader för sanering av marken i enlighet visar sig stå i orimlig proportion till 
projektets nytta och intäkter.

Hyresavtal
Det avgörande för ett fullt utvecklat samarbete med Hemsö är utfallet av hyreskostnaden för
lokalerna som parterna avser att samarbeta om. I samverkansavtalet har en gemensam
arbetsmodell tagits fram som bygger på öppna böcker och en tydlig ekonomisk ram för
respektive projekt där en rikthyra framgår. Genomförandet av projektet baseras på det
samverkansavtal som parterna tecknat samt på det förslag på marköverlåtelseavtal för marken
och förslag till hyresavtal som upprättats för varje enskilt objekt. Hemsös erfarenhet av byggnation 
och förvaltning av särskilda boenden för äldre har använts i arbetet med projektet på Ängegärde. 
Studiebesök har genomförts på ett särskilt boende som Hemsö nyligen uppfört i Halland och 
ritningar från andra särskilda boenden som är under uppförande har använts i arbetet. 

Förvaltningen och Hemsö har gemensamt upprättat en tidplan för upphandling och byggnation. 
Byggentreprenaden kommer att upphandlas enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling 
samt därefter ingås ett entreprenadavtal. Kommunen handlar upp byggnationen och överlåter 
sedan byggentreprenaden tillsammans med marken till Hemsö. Tidplanen är i nuläget att 
verksamheten kan tillträda sensommaren 2025. Detaljplanen har varit på samråd och är på väg till 
granskning hösten 2022 för att sen gå för antagande. Det är detaljplanens laga kraft-vinnande som 
avgör när byggnation kan starta. Byggherren Hemsö projekterar mark och byggnad under tiden 
planläggningen pågår så att bygglov ska kunna sökas så fort detaljplanen vunnit laga kraft. Ett 
överklagande av detaljplanen innebär en försening av byggnationen.

En rikthyra baserat på det aktuella projektet ”Ängegärde” har tagits fram. I samverkansavtalet pkt 
6.2 regleras hur hyran för ett projekt ska fastställas samt att full transparens för i hyran ingående
kostnadsposter ska tillämpas. Hyran kommer uppdateras baserat på de anbud som inkommit
under upphandlingen av byggentreprenaden. Om Parterna anser att inkomna anbud är för dyra så 
ska upphandlingen avbrytas och ett omtag kring projektet göras. När upphandling och tilldelning av
byggentreprenaden har genomförts kommer överlåtelse av entreprenaden till Hemsö att
genomföras. Detta förutsätter att hyresavtal och marköverlåtelseavtal för marken tecknats. Hyran
fastställs slutligen när verksamhetsspecifika ÄTA-arbeten (ändring/tillägg/avgående) i den
genomförda entreprenaden reglerats. Dessa regleras genom en projektgenomförandebilaga till
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hyresavtalet. För att undvika att den typen av ÄTA som härrör till kommunala 
verksamhetskostnader (kostnader orsakade av att kommunen som hyresgäst gör ändringar och 
tillägg) uppstår i sent skede av genomförandet sker en noggrann genomgång av alla ritningar och 
materialval med verksamheten innan byggnationen och upphandlingen. Hemsö har all skyldighet 
att ansvara för ÄTA som är beroende av bister i förfrågningsunderlaget. Alla ÄTA redovisas 
löpande på hyresgästmöten mellan kommunen och Hemsö. När entreprenaden är färdigställd gör 
parterna en slutlig reglering av kostnader och överlämning sker från entreprenören till Hemsö som 
fastighetsägare och kommunens verksamhet får tillträde som hyresgäst. Kommunen har full insyn i 
projektet under såväl projektering, upphandling och byggnation.

För kommunens kärnverksamhet ska det inte innebära någon skillnad om verksamheten bedrivs
i Hemsös eller kommunens egna lokaler. Ett förslag till hyresavtal har upprättats i
dialog mellan Hemsö och kommunen. Till hyresavtalet finns ett antal bilagor som reglerar
ansvarsområden för hyresvärd och hyresgäst, en s k gränsdragningslista, särskilda bestämmelser,
projektgenomförandebilaga, en investeringsgränsdragningslista och ritningsunderlag.
Kommunen ansvarar enligt hyresavtalet för till exempel byte av glödlampor, invändigt underhåll av 
ytskikt på tak, väggar och golv, inventarier, inbrottslarm, skyltar för verksamheten, sophämtning,
snöskottning, mm. Dessa kostnader är hyresgästens ansvar i de allra flesta hyresavtal för 
verksamhetslokaler då det ofta rör som om verksamhetsspecifika behov. Vid inhyrning från extern 
hyresvärd läggs ett internt påslag på hyran från sektor Samhälle och utveckling till Trygghet och 
stöd för dessa interna kostnader eftersom sektorn administrerar och hantera ovanstående 
verksamhetsspecifika behov.

Beskrivning av objektet
Ängegärde äldreboende föreslås uppföras med 90 lägenheter. Totalt blir det 9 enheter med 10 
lägenheter på varje enhet. Varje enhet innehåller ett avdelningskök med matsal där beredning och 
servering av måltiderna kommer att ske. I anslutning till matsalen finns det en gemensam 
terrass/balkong på varje enhet. I botten på byggnaden finns en vagnhall för mottagande av 
färdiglagad mat. Valet av måltidslösning ska bidra till ett ökat utbud av måltider. Produktion av 
tillagad mat kommer att ske i centralköket på Thorild eller annat kommunalt produktionskök. 
Beredning av frukost, fika, kvällsmat samt beredning och värmning av varma/kalla måltider från 
produktionskök kommer att ske på varje avdelning. Målet är att det sker nära brukaren och med 
ökat utbud och valfrihet.  

Högst upp i byggnaden finns en samlingslokal för de boende i huset. Lokalen kan även användas 
för större arbetsplatsmöten eller utbildning av personal. Byggnaden kommer även att innehålla en 
lokal för hemtjänst. Äldreomsorgens och hemtjänstenspersonal kommer att dela på utrymmen för 
bland annat pauser och måltider. Utformningen av lokalerna har tagit hänsyn till framtida behov av 
smittskyddsarbete vid smittutbrott av t ex vinterkräksjuka eller en ny pandemi. Utemiljön kommer att 
anläggas på ett sätt som gör att den blir lättillgänglig för de boende och bidrar till samvaro och 
trivsel.

Utkast modell för äldreboende Ängegärde vid samråd - ej exakt utseende 
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Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Ärendet bedöms utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål nr 2. En trygg omsorg med 
valmöjligheter genom hela livet.

”Vi ser hur behoven av vård och funktionshinderomsorgen ökar, därmed ökar
omsorgsinsatser i kommunen. Kungälv ska kunna stå för en trygg omsorg, medborgarna
ska kunna lita på välfärden och de mest utsatta ska ha den bästa omsorgen. Den
personliga integriteten ska värnas och möjligheter att välja och påverka behöver utvecklas.”

Ärendet bedöms även svara mot kommunstyrelsens resultatmål nr 7. Ökad behovstäckning inom 
äldreomsorgen och LSS inom lagstadgad tid.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Byggnaden ska uppföras baserat på gällande bygg-och miljölagstiftning. Lokalerna ska vara 
effektivt och ändamålsenligt utformade för att fungera väl i verksamheten under lång tid. 
Byggherren använder miljöcertifiering som verktyg för att säkerställa viktiga kvaliteter kopplat till 
både miljömässig och social hållbarhet i sina byggnader. Det innebär högt ställda krav på 
energiprestanda och inomhusmiljö, samt materialval med hänsyn till miljö och hälsa. Målsättningen 
är att minska den totala klimatpåverkan vid nyproduktion.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
I Enlighet med Policy för fastigheter och exploatering, KS2019/1444 ”ska lokalförsörjningen för de 
kommunala verksamheterna handla om en låg driftkostnad över tid och långsiktiga 
planeringsförutsättningar. Driftformer och ägandeformer som stödjer detta ska eftersträvas. Det 
innebär att verksamhetsbehov kan lösas genom egen verksamhet i inhyrd lokal eller egen 
verksamhet i egenägd lokal. Kärnverksamhetens behov/åtaganden kan också lösas genom köp av 
plats eller fristående huvudmannaskap.”

Förvaltningen har också i uppdrag att svara mot majoritetens finanspolitiska ramverk där det 
fastställs att graden av extern finansiering ska öka för att minska framtida skuldbörda.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Kungälvs demografi innebär att kommunen har en stor åldrande befolkning. Befolkningsprognosen 
visar att antal personer som är 80 år eller äldre kommer att uppgå till nästan fyra tusen personer år 
2030. Förvaltningen gör bedömningen att fler äldreomsorgsplatser kommer att behövas för att 
tillgodose behovet av särskilt boende för äldre. Fram till 2025 har bedömning gjorts att ca 80-90 
platser behöver tillföras. I detta behov ingår en planerad avveckling av ett äldreboende som inte är 
ändamålsenligt. Den faktiska volymökningen blir ca 47 platser fram till 2025. 

Det nya äldreboendet i Ängegärde kommer att utformas med hög tillgänglighet och med trivsam 
inne-och utemiljö. Ett mer utvecklat måltidskoncept med högre valfrihet och mer beredning på 
enheterna ska öka måltidsupplevelsen som är av central betydelse för de äldre. Boendet kommer 
att byggas för att kunna hantera framtida smittskyddsarbete och en eventuell pandemi. Det byggs 
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för både personal inom äldreomsorg och hemtjänst så att kombinationstjänster och vikariepooler 
ska kunna hanteras i samarbete mellan verksamheterna. 

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Ett nybyggt äldreboende ska bidra till en god arbetsmiljö för medarbetaren. Det blir hög nivå på 
tillgängligheten i lokalerna vilket kommer att underlätta i det dagliga arbetsinsatserna. Det kommer 
att finnas väl anpassade utrymmen för omklädning och pauser. Uppstarten av ett nytt äldreboende 
innebär att resurssättningen kommer att planeras utefter vilka som ska bo på de olika enheterna. 
Boendet byggs för att passa för både somatiska enheter och demensenheter. Placeringen i 
Ängegärde innebär att det är nära till Kungälvs centrum vilket ska underlätta rekrytering och 
bemanning. Äldreboendet kommer även att innehålla en större hemtjänstlokal. Den delen av 
byggnaden är anpassad till hemtjänstens behov och arbetssätt. Delar av byggnaden kommer de 
två verksamheterna att dela på, tex matsalen. Även hemsjukvårdens medarbetare kommer att 
arbeta med insatser hos brukare i huset. Dokumentationsplatser och pausmöjligheter kommer att 
finnas även för hemsjukvårdens medarbetare. Bedömning görs att de nya lokalerna i sin helhet 
kommer att bidra till alla yrkesgruppers arbetsmiljö och trivsel.

Ekonomisk bedömning
Såväl ekonomichef som ekonom har deltagit i den ekonomiska bedömningen.

Tecknandet av hyresavtalet innebär att Hemsö finansierar och bygger äldreboendet och att 
kommunen hyr det under 15 år med option på 10 år. Förslaget innebär att kommunen inte kommer 
att belastas av investeringskostnader för att bygga ett äldreboende. Förslaget bedöms svara mot 
förvaltningens uppdrag att arbeta enligt majoritetens finanspolitiska ramverk. 

Hyresavtalet avseende äldreboendet i Ängegärde kommer att hanteras redovisningstekniskt på 
samma sätt som kommunens övriga hyresavtal av liknande karaktär. Ett arbete pågår med 
klassificering av kommunens befintliga hyresavtal och klassificering planeras att införas till T2 2022. 
Tillträdet till äldreboendet planeras till år 2025 och det är först då som redovisning av hyran blir 
aktuell. Klassificeringen av hyresavtal är inte färdig när detta ärende behandlas. Vid ett teoretiskt 
antagande om att hyresavtalet för äldreboendet skulle komma att klassas som finansiell leasing och 
tillträdet skulle ha varit aktuellt under 2022, så hade balansräkningens omfattning ökat med ca 360 
mkr på både tillgångs-och skuldsidan, samt att kommunens soliditet hade minskat med cirka 1,2 
procentenheter. 

Soliditet är ett nyckeltal som anger hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget 
kapital. Det är även ett mått på den långsiktiga betalningsförmågan. Soliditeten kan öka om 
kommunen genererar goda resultat och/eller amorterar. Den minskar vid negativa resultat och/eller 
ökad skuldsättning. Finansiell leasing innebär en form av skuldsättning som tas upp på 
balansräkningen- på både skuld och tillgångssidan. Tillgången består i hyreskontraktet och 
rättigheten att nyttja lokalen under hyresperioden, skulden består i betalningsåtagandet till 
hyresvärden.

Förslagets förankring i investerings-och driftprogrammet
Kostnaden för framtida hyra och verksamhetsdrift för ett nytt äldreboende finns upptagen i antaget 
investerings-och driftprogram (KS2021/1571). Där sammanfattas alla simulerade 
driftkostnadskonsekvenser av kommunala investeringar och inhyrningar inom programperioden 
2022-2025 och utblick 2026-2029. Det innebär att driftkostnaden för såväl hyra till hyresvärden som 
verksamhetsdrift för kommunal äldreomsorg finns med i volymberäkningarna för det år som 
boendet tas i drift.

Marköverlåtelseavtalet 
Försäljningen av marken till Hemsö ger kommunen en intäkt på ca 34,8 mkr, vilket kommer att 
förbättra kommunens resultat och likviditet det år som köpesumman erläggs. Försäljningen baseras 
på en värdering från en auktoriserad oberoende värderingsman. Bygger Hemsö mer än 8900 
kvadratmeter BTA ska en tilläggsköpeskilling erläggas med 4125kr/kvadratmeter BTA utöver 
ovanstående försäljningssumma. Kommunen har förköpsrätt till objektet om Hemsö skulle sälja det 
(i enlighet med punkt 9 i ingånget samverkansavtal samt pkt 10 i marköverlåtelseavtalet).
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Hyresavtalet 
Beräknad objektshyra för Ängegärde äldreboende är 18 874 996 kr år 1. Hyresavtalet innehåller en 
indexklausul, vilket innebär att hyran kommer att indexregleras under hyresperioden. Detta är enligt 
gängse normer vid reglering av långa hyresavtal. I hyran ingår både 90 lägenheter för äldreboende 
och en lokal för hemtjänst. Den genomsnittliga hyran per kvadrat i byggnaden uppgår till 2102 
kr/m2 BTA. Hyreskostnaden per vårddygn för äldreboendet med 90 lägenheter med en 
boendebeläggning på 95% (faktiskt utfall under åren 2014-2021) beräknas till ca 480 kr/dygn. 
Kommunen göra avdrag för moms på 18% för lägenheterna vilket innebär att hyran efter avdrag blir 
ca 15,5 mkr år 1. Kostnaden per vårddygn efter momsavdrag beräknas till ca 390kr/dygn. Vid 
omvärldsbevakning är det en jämförbar kostnad per vårddygn.

Vid inhyrning från extern hyresvärd läggs ett internt påslag på hyran från sektor Samhälle och 
utveckling till Trygghet och stöd för interna kostnader eftersom sektorn administrerar och hanterar 
viss skötsel och verksamhetsspecifika behov i lokalerna. Det interna påslaget för hyran beräknas till 
100kr per kvadratmeter och år. Påslaget avser inte all fastighetsskötsel i lokalerna utan endast det 
som kommunen som hyresgäst åtagit sig i hyresavtalets gränsdragningslista. Exempel på skötsel 
kan vara snöröjning, invändiga ytskikt (t ex målning vägg), drift av inbrottslarm, sophämtning mm. 

Lägenheterna för äldreboendet kommer inte att belastas med hyran för hemtjänstlokalen utan detta 
hanteras i budgeten för verksamhetsområdet Stöd i ordinärt boende.
Kommunen hyr i dagsläget inga andra lokaler för äldreomsorg så det finns inga interna 
referensobjekt att jämföra hyra med. Däremot kan hyran till viss del jämföras mot till exempel 
nyligen inhyrda bostäder med särskild service i form av gruppbostäder där hyresnivåerna ligger på 
2400-2800 kr/m2.

Att bygga och förvalta i kommunal regi 
Skulle kommunen välja att bygga ett äldreboende i egen regi krävs det att personella interna och 
externa resurser allokeras till projektet. Hemsö som byggherre äger ca 200 äldreboenden och 
uppför kontinuerligt nya byggnader för äldreomsorg. Väljer kommunen att bygga i egen regi finns 
det inte längre tillgång till byggherrens samlades kompetens av boendebyggnationer. Det innebär 
att nya ritningar och ramhandlingar ska tas fram och byggnationen ska projektledas, upphandlas 
och genomföras av kommunens medarbetare och konsulter. Det kommer att krävas en 
omprioritering bland redan planerade och pågående byggprojekt. Rekrytering av såväl nya 
medarbetare som upphandling av nya konsulter kommer att behöva göras. Konsulter med 
specialistkompetens är i dagsläget uppbokade lång tid framöver vilket innebär att det kommer att 
påverka projektet tidsmässigt. Att kommunen skulle arbeta fram egna handlingar för upphandling 
och genomför byggnationen i egen regi bedöms fördröja projektet med ytterligare 1-2 år, dvs till ca 
2027. Investeringen ryms inte inom ram i antaget investeringsprogram utan då behöver 
omprioriteringar göras bland övriga projekt. 

När kommunen bygger i egen regi blir uppförandet i regel alltid mer kostsamt än om en privat aktör 
genomför projektet. Vid jämförelse mellan kommunens genomsnittliga byggkostnader och privata 
byggherrars kostnader i andra genomförda projekt framgår att kommunens byggnationer ofta blir ca 
20-30% dyrare. Enligt nyckeltalskalkyl för Ängegärde äldreboende skulle byggkostnaden för en 
kommunal byggnation ligga på ca 380-400 mkr inklusive byggherrekostnader. En del av 
förklaringen kan vara att större byggherrar bygger hela tiden medan kommunen bygger mer sällan. 
Även om kommunen byggt om eller bygga till flera av sina äldreboenden de senaste tio åren så har 
inget helt nytt äldreboende byggts av Kungälvs kommun under de senaste tjugofem åren. 
Processen att ta fram innehållet i en större nybyggnation med 90 lägenheter är mer kostsam i 
kommunen då det ofta saknas referensprojekt internt och ett omfattande programarbete krävs för 
att definiera och kalkylera lokalen.

Hyra eller äga
Nedan har Kommuninvests simuleringsverktyg för jämförelse mellan eget ägande och inhyrning 
använts. Jämförelsen bygger på ett antal antaganden på genomsnittlig inflation, kommunens kalkyl 
för byggnation i egen regi, hyresvärdens byggkalkyl och hyresnivåer, hyrestid, driftkostnader, 
diskonteringsränta, självfinansieringsgrad mm.  
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Om kommunen väljer att låna för att bygga i egen regi kan det konstateras att det initialt är mer 
kostsamt att bygga själv. I takt med avskrivningen sjunker kostnaden för egen byggnation och 
under en period kostar det mer att hyra. År 15 träder de första reinvesteringarna/mer omfattande 
underhållet in och kostnaden för ägd byggnad ökar något igen. Runt år 20 ökar reinvesteringarna 
igen, likaså runt år 25. Den markanta förändringen i kostnad för ägd byggnad sker runt år 30 när ett 
omfattande underhålls/reinvesteringsbehov inträder. Simuleringen visar att det över tid kostar mer 
att hyra byggnaden än att äga själv och när de stora underhållsbehoven inträder efter år 25 är det 
hyresvärden som får stå för reinvesteringen. Om kommunen själv äger byggnaden ska kommunen 
själv reinvestera vid den tidpunkten. Simuleringen visar också att vid en ränteökning blir skillnaden 
mellan att hyra och äga mindre om motparten kan erbjuda samma hyra.

Nedanstående diagram nr 1. har simulerats baserat på en ränta på 2%. 

Diagram 1

Nedanstående diagram nr. 2 har simulerats med en ränta på 4 %. 

Diagram 2

Vid bedömning om att äga eller hyra behöver driftperspektivet vägas in. Kompetenser inom 
fastighetsteknik och annan teknisk förvaltning är eftertraktade på marknaden och tjänsterna är 
svårrekryterade. Även en ny byggnad kräver resurser och rätt kompetens för att bibehålla sitt 
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värde. När kommunen växer och beståndet av lokaler ökar måste förvaltningskostnaderna hållas 
på rimliga nivåer i förhållande till antal kvadratmeter. Kommunen har ett relativt stort bestånd av 
äldre byggnader och dessa kräver en högre grad av skötsel och underhåll. När nya stora objekt 
tillförs krävs en större organisation. Risk finns att den tillsyn, skötsel och underhåll som krävs inte 
hinner utföras på den nivå som behövs för att bibehålla byggnaders värde om organisationen får för 
stort bestånd i förhållande till kapaciteten. 

I Enlighet med Policy för fastigheter och exploatering, KS2019/1444 ”ska lokalförsörjningen för de 
kommunala verksamheterna handla om en låg driftkostnad över tid och långsiktiga 
planeringsförutsättningar. Driftformer och ägandeformer som stödjer detta ska eftersträvas. Det 
innebär att verksamhetsbehov kan lösas genom egen verksamhet i inhyrd lokal eller egen 
verksamhet i egenägd lokal…”.

Förvaltningen gör bedömningen att hyra ett äldreboende med 90 lägenheter och en ny 
hemtjänstlokal av Hemsö innebär att verksamheten får tillgång till moderna och ändamålsenliga 
lokaler med det antal platser som sektorns lokalbehovsanalys visat i lokalförsörjningsplanen. Det 
bedöms ge långsiktiga planeringsförutsättningar för verksamheten. Lokalerna är byggda enligt väl 
beprövade koncept som kommunen får tillgång till i och med inhyrningen. Simuleringar visar att 
hyreskostnaden över tid är högre än att bygga och äga i egen regi. Genom inhyrning behöver inte 
kommunen investera, förvalta, underhålla eller reinvestera i byggnaden. I enlighet med beslutat 
samverkansavtal föreslår förvaltningen att ett nytt äldreboende inklusive en hemtjänstlokal i 
Ängegärde i centrala Kungälv hyrs in från Hemsö.

Förslag till beslut i Kommunstyrelsen 

1. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra en upphandling av byggentreprenad av 
äldreboende på fastigheten Tveten 1:1, del av och Ängegärde 5:1, del av. 

2. Tilldelningsbeslutet och entreprenadkontraktet samt överlåtelsen av detsamma till 
Hemsö undertecknas av sektorchef Samhälle och Utveckling och kommundirektör. 

3. Punkt 1 och 2 gäller under förutsättning att Kommunfullmäktige beslutar att 
godkänna köpeavtal för mark och hyresavtal med Hemsö. 

4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Förslag till beslut i Kommunfullmäktige 

1. Upprättat förslag till hyresavtal mellan Kungälvs kommun och Hemsö godkänns. 

2. Upprättat förslag till marköverlåtelseavtal mellan Kungälvs kommun och Hemsö 
godkänns. 

3. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att 
underteckna hyresavtal och marköverlåtelseavtal för äldreboende i Ängegärde, 
Tveten 1:1, del av och Ängegärde 5:1, del av. 

Haleh Lindqvist Åsa
Kommundirektör Berglie
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Expedieras till: Rickard Holmgren, Håkan Wallentin, Åsa Berglie, Pia Jakobsson

För kännedom till: Carl Adiels, Lena Arnfelt, Andreas Blixt
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SÄRSKILDA BESTÄMMELSER

Bilaga 1
Hyresavtal nr i fastigheten, ortAvser

51212 0100 00 
Ängegärde 5:1, del av och Tveten 1:1, del av; 
Kungälv

Personnr/orgnrHyresvärd

Hemsö Bänken AB 556718-3396
Personnr/orgnrHyresgäst

Kungälvs kommun 212000-1371

1 LOKALENS STORLEK, OMFATTNING, IORDNINGSSTÄLLANDE, SKICK OCH 
ANVÄNDNING

1.1 LOKALENS STORLEK OCH OMFATTNING, IORDNINGSSTÄLLANDE OCH SKICK

Vad som uthyrs enligt denna förhyrning benämns i fortsättningen ”Lokalen”. Villkoren för förhyrningen 
av Lokalen regleras i formulärblankett för hyreskontrakt utformad av Fastighetsägarna Sverige, formulär 
12B3 (4 sid), ”Formuläret” inklusive tillhörande bilagor, tillsammans kallat ”Hyresavtalet”. Lokalen är 
belägen i fastigheten ” Ängegärde 5:1, del av och Tveten 1:1, del av”, nedan kallad ”Fastigheten”. 
Lokalen har den storlek och omfattning som framgår av sidan 1 i Formuläret och enligt bilagd ritning, 
bilaga 2. Lokalen med tillhörande utrymmen uthyrs, med beaktande av vad som framgår nedan, i 
befintligt och av Hyresgästen godkänt skick.

1.2 ANVÄNDNING 

Lokalen hyrs ut för att användas till äldreboende samt lokaler för stöd i ordinärt boende. Under 
projekteringen kommer lokalen är dimensioneras för ett maximalt antal personer, uppdelat våning för 
våning. Denna uppgift biläggs sedan hyresavtalet vid tillträdet. Detta har fastställts med hänsyn till 
Lokalens utformning vid tillträdet.

1.3 TILLTRÄDESDAG 

Hyrestiden räknas och hyra utgår fr.o.m. den i Formuläret angivna tillträdesdagen ”Tillträdesdagen” då 
Hyresgästen har rätt att tillträda Lokalen. Parterna är medvetna om Tillträdesdagen kan flyttas fram 
med hänseende till punkt 5 i Projektgenomförandebilagan (bilaga 5). Hyresgästen är införstådd med att 
detta inte ska medföra annan påföljd än att Tillträdesdagen och därmed hyresbetalningen flyttas till den 
dag då Hyresvärden de facto tillträder Fastigheten.

Hyresvärden har rätt att efter Tillträdesdagen utföra nödvändiga arbeten som injusteringar av 
ventilation, el mm. Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för hinder eller men i 
nyttjanderätten till följd av sådana arbeten.
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1.4 PARKERING OCH TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR

Parkering ingår i hyran. Preliminärt i den omfattning som tillåts/krävs enligt parkeringsnorm och 
bygglov. Preliminär placering enligt den situationsplan som fastställts, bilaga 2. 

Parkering och tillhörande komplementbyggnader i form av enklare Carports kommer att byggas på 
området framför byggnadens huvudentréer. Det finns i dagsläget ett dike på denna sida om byggnaden, 
längs med Tvetgatan, som eventuellt ska flyttas till andra sidan om Tvetgatan. Detta medför i så fall att 
parkeringarna kommer att byggas som tillfälliga parkeringar till hyresgästens tillträde. När diket är flyttat 
så kommer de permanenta platserna, med tillhörande Carports, att byggas. Kostnaden för de 
permanenta platserna, carports samt kostnad för eventuell iordningställande av den tillfälliga ytan och 
eventuella andra kostnader såsom myndighetslov etc kommer att hanteras som ett hyrestillägg.

Färdigställandet av fastigheten kan komma att kräva tillfälliga anordningar i form av lösningar för VA, 
kvarsittande spont, etc. Dessa kostnader ska i möjligaste mån lösas inom den ekonomiska ramen. När 
tillträdet ägt rum och den slutliga hyran är fastställd så ska eventuella övriga kostnader förknippade med 
arbeten för tillfälliga anordningar bekostas av hyresgästen som hyrestillägg.

2 TILLÄGG TILL HYRA

2.1 HYRA

Hyresvärden och Hyresgästen har 2019-06-10 respektive 2019-10-07 ingått ett avtal om samverkan 
avseende utveckling av samhällsfastigheter, och markförvärv i samband därmed, i Kungälvs kommun 
(”Samverkansavtalet”). Samverkansavtalet anger bland annat ramarna för Hyresavtalets innehåll och i 
punkten 6 i Samverkansavtalet stadgas en beräkningsmetod för hur hyran ska beräknas. När samtliga 
delar av beräkningsmetoden är kända ska hyran snarast möjligt slutligt fastställas och ett tilläggsavtal 
till Hyresavtalet ska upprättas i samband därmed. För det fall erlagd hyra inte överensstämmer med den 
slutligt fastställda hyran ska avvikelsen justeras genom nästkommande 
hyresbetalning/hyresbetalningar.

Till den slutgiltigt fastställda hyran ska tillägg göras i enlighet med punkten 1.4 Parkering och tillfälliga 
anordningar

2.2 INDEXREGLERING 

Under hyrestiden ska med hänsyn till förändringarna i konsumentprisindex (totalindex med 1980 som 
basår) tillägg till bashyran utgå med ett visst procentpåslag enligt nedanstående grunder. Med bashyran 
menas i detta Hyresavtal 100% av den i Hyresavtalet angivna hyran.

Om Hyresavtalet börjar löpa under perioden 1 jan – 30 juni ska bastalet vara anpassat till föregående 
års indextal för oktober månad. Om Hyresavtalet börjar löpa under perioden 1 juli - 31 dec ska bastalet 
vara anpassat till årets indextal för oktober månad. Bashyran är anpassad till indextalet. Skulle indextalet 
någon påföljande oktobermånad ha stigit i förhållande till Bastalet, ska tillägg utgå med det procenttal, 
varmed indextalet ändrats i förhållande till Bastalet. I fortsättningen ska tillägg utgå i förhållande till 
indexändringarna, varvid Bashyrans förändring beräknas på basis av den procentuella förändringen 
mellan Bastalet och indextalet för respektive oktobermånad.

Commented [TT1]:  Tar bort pga bastalet kommer vara okänt 
vid tecknande av avtal
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Om indextalet blir lägre än tidigare ska föregående indextillägg utgå oförändrat. Hyresändringen sker 
alltid från och med den 1 januari efter det att oktoberindex har föranlett omräkning.

2.3 FASTIGHETSSKATT 

Hyresgästen ska samtidigt med hyran till Hyresvärden erlägga ersättning för sin andel av vid varje tillfälle 
utgående fastighetsskatt för den taxeringsenhet där Lokalen är belägen. Andelen beräknas såsom 
Lokalens area dividerad med den totala uthyrningsbara arean i den taxeringsenhet där Lokalen är 
belägen (andelstal). 

Den taxeringsenhet Lokalen är belägen i har en total uthyrningsbar lokalarea om 8905m². Lokalens på 
ritning uppmätta area uppgår till 8905m², vilket för närvarande ger ett andelstal om 100%.

Medför allmän eller särskild fastighetstaxering under hyrestiden att fastighetsskatt uppkommer eller 
ändras ska Hyresgästen betala à conto den preliminärt beräknade fastighetsskatt som belöper på 
Lokalen. Så snart beslut om ny fastighetstaxering föreligger, ska mellanskillnaden mellan den beslutade 
fastighetsskatten som belöper på Lokalen och vad som debiterats Hyresgästen regleras mellan parterna. 

Enligt de regler som gäller vid Hyresavtalets tecknande utgör ersättningen vid hyrestidens början 0 
kronor per år. Hyresvärden kommer att vid kommande taxering av Fastigheten och därpå följande 
omtaxeringar av Fastigheten eftersträva lägsta möjliga taxeringsvärde.

2.4 FÖRBRUKNINGSMEDIA OCH DRIFTKOSTNADER

2.4.1 ELKOSTNAD 
Hyresgästen ska teckna eget abonnemang avseende elleverans till Lokalen där så är möjligt. Det åligger 
Hyresgästen att teckna sådana avtal, att samtliga uppkomna kostnader för elleverans och elnät, 
inklusive fasta kostnader, skatter och avgifter, debiteras Hyresgästen under Hyresavtalets giltighetstid. 
Om Hyresgästen inte tecknar eget abonnemang har Hyresvärden rätt att vidaredebitera kostnaderna 
samt administrationstillägg på Hyresgästen.

För att möjliggöra för Hyresvärden att beräkna Fastighetens energibalans och i förekommande fall 
kylbehov ger Hyresgästen fullmakt till Hyresvärden att hos nätägare inhämta uppgifter avseende 
Hyresgästens abonnemang och elförbrukning. 

2.4.2 VÄRME/VARMVATTEN/UPPVÄRMNING
I hyran ingår kostnad för uppvärmning och varmvatten för den verksamhet Hyresgästen bedriver i 
Lokalen. Görs nyinstallationer eller verksamhetsförändringar som påverkar förbrukningen skall en 
hyreskonsekvens upprättas och hyresgästen får ett hyrestillägg som motsvara den ökade kostnaden.

2.4.3 VATTEN OCH AVLOPP
I hyran ingår kostnad för vatten och avlopp för normal förbrukning för den verksamhet Hyresgästen 
bedriver i Lokalen.  Görs nyinstallationer eller verksamhetsförändringar som påverkar förbrukningen 
skall en hyreskonsekvens upprättas och hyresgästen får ett hyrestillägg som motsvara den ökade 
kostnaden.

2.4.4 KYLNING AV INOMHUSTEMPERATUR
I hyresavtalet ingår ingen kyla i Lokalen.
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Innan start av byggnation avser Hyresvärden att ta fram olika förslag på lösning för att kyla 
gemensamhetsdelar av den förhyrda lokalen. Om hyresgästen önskar att installera kyla ska detta utföras 
i entreprenaden för uppbyggnad av huset och detta ska regleras i hyresavtalet. 

2.4.5 EMBALLAGE OCH AVFALLSHANTERING
Hyresgästen ska sköta sin hantering av avfall så att det inte orsakar olägenheter för andra hyresgäster 
eller tredje man. Hyresgästen ska tillse att avfall hanteras i enlighet med vid varje tid gällande 
bestämmelser meddelade enligt författning eller av Hyresvärden. Hyresgästen svarar för eventuella 
kostnader för anpassning av avfallshanteringssystem i Lokalen. Hyresgästen har även att informera sina 
anställda och anlitade entreprenörer om gällande avfalls- och miljöbestämmelser

Emballage och avfallshämtning ombesörjs och bekostas av Hyresgästen.

2.5 MOMS

Enligt en uppskattning i tidigt skede, se ritning (bilaga  2), delas lokalen upp dels i  2956  kvm lokal 
samt   3047  kvm bostad. Detta ger en momsandel på  49%  av hyran som ska momsbeläggas och 51% 
som är momsfri hyra. Eventuella förändringar ska meddelas hyresvärden samt regleras i hyresavtalet.
Hyresvärden är frivilligt skattskyldig till moms för delar av Lokalen enligt ovan. Hyresgästen bedriver 
momspliktig verksamhet eller verksamhet som möjliggör att Lokalen kan omfattas av frivillig 
skattskyldighet till moms för Hyresvärden, t.ex. verksamhet som bedrivs av landsting, kommun eller 
statlig myndighet. Om Hyresgästen upphör att bedriva momspliktig verksamhet i Lokalen eller sådan 
verksamhet som medför att Hyresvärdens frivilliga skattskyldighet upphör, ska Hyresgästen förutom vad 
som anges på sidan 3 i Formuläret, även fullt ut ersätta Hyresvärden för skattetillägg och ränta.

I det fall Lokalen helt eller delvis har vidareupplåtits, i ett eller flera led, är Hyresgästen även 
ersättningsskyldig gentemot Hyresvärden enligt ovan för åtgärd som vidtas av andrahands- eller 
tredjehandshyresgäst.

DRIFT, UNDERHÅLL OCH BRUKANDE 

2.6 ANSVAR FÖR UNDERHÅLL MM

Fastighetens grundinstallationer avseende ventilation är normalt i drift kl. 00 – 24  alla dagar med 
undantag för reparations- och servicearbeten. Ventilationen dimensioneras under projekteringen och 
styr lokalens utformning vid tillträdet. Bilaga där dimensioneringen framgår bifogas till hyresavtalet. 
Hyresvärden garanterar ej viss temperatur i Lokalen. 

Hyresvärden ska fortlöpande underhålla Lokalen vad avser byggnadsstomme och byggnadens fasta 
installationer för att försörja byggnaden med el, VA, värme, varmvatten och ventilation. 

Hyresgästen svarar för och bekostar underhåll och reparationer i den omfattning som framgår av 
gränsdragningslista, bilaga 3. Parterna ska vid utövande av sin vårdplikt och underhållningsskyldighet 
utöver övriga skyldigheter under avtalstiden ta miljöhänsyn vid val av material och metoder.

För åtgärder som Hyresgästen ger upphov till genom en felaktig användning, onormalt slitage och 
åverkan ska Hyresgästen alltid stå det fulla ansvaret. Inom Lokalen står Hyresgästen samma ansvar även 
för åtgärder som Hyresgästens kunder och besökare ger upphov till. 
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2.7 MYNDIGHETSKRAV MM

Hyresvärden ansvarar för att fastigheten och byggnader på denna samt tillbehör till fastigheten 
uppfyller samtliga efter hyrestidens början uppkomna fastighetsspecifika lag- och myndighetskrav.

Hyresgästen ansvarar för och bekostar de verksamhetsspecifika åtgärder som av försäkringsbolag, 
byggnadsnämnd, miljö- och hälsoskyddsnämnd, brandmyndighet eller annan myndighet, efter 
tillträdesdagen, kan komma att krävas för hyresobjektets fortsatta nyttjande för avsedd användning. 
Detta ansvar gäller även för sådana förhållanden som förelåg eller hade sin grund i hur hyresobjektet 
var gestaltat före tillträdet. Hyresgästen ansvarar även för fastighetsspecifika lag- och myndighetskrav 
som avser tiden före hyrestidens början.  

Om Hyresgästen åläggs att vidta åtgärd i Lokalen som föranleds av Hyresgästens verksamhet och detta 
medför ökade kostnader för Hyresvärden, ska Hyresgästen ersätta Hyresvärden för kostnadsökningen. 

2.8 HYRESGÄSTENS ANSVAR AVSEENDE INSTALLATIONER NÖDVÄNDIGA FÖR 
VERKSAMHETEN

2.8.1 FETTAVSKILJARE
För det fall myndighet ställer krav på att fettavskiljare ska finnas installerad för Hyresgästens 
verksamhet, ska Hyresgästen ombesörja och bekosta installation av fettavskiljare enligt de krav som 
gäller från myndigheterna vid detta avtals tecknande. Hyresgästen ska teckna erforderligt tömningsavtal 
enligt myndigheternas krav. Sådant avtal ska uppvisas för Hyresvärden utan anfordran.

Erforderligt underhåll och utbyte samt tömning och övrig skötsel och drift av fettavskiljare åvilar 
Hyresgästen.

2.8.2 SOTNING IMKANALER
Hyresgästen ombesörjer sotning av imkanaler på egen bekostnad. Intyg om utförd sotning ska uppvisas 
för Hyresvärden utan anfordran. Hyresgästen ska tillse att fettfilter i frånluften, monterade ovan 
stekbord, rengöres regelbundet och ansvarar i övrigt för det som framgår av gränsdragningslista, bilaga 
3. 

2.8.3 BACKUP-SYSTEM FÖR MEDIAFÖRSÖRJNING

För det fall avbrott i mediaförsörjningen allvarligt kan påverka Hyresgästens verksamhet uppmanas 
Hyresgästen att säkerställa att denne har tillräckliga backup-system härför. Innan installation av sådant 
backup-system sker ska Hyresvärden meddelas skriftligen. Det åligger Hyresgästen att ansvara för att 
eventuell reservkraft kontinuerligt testas. 

2.9 OMBYGGNADER OCH ÄNDRINGAR I LOKALEN UNDER HYRESTIDEN

Hyresgästens ändringar av Lokalen 

Hyresgästen har endast efter skriftlig överenskommelse med Hyresvärden rätt att låta utföra 
installations-, ombyggnads- och inredningsarbeten i Lokalen eller vidta åtgärder som påverkar 
Fastigheten i övrigt. Arbetena får endast utföras enligt av Hyresvärden på förhand granskade och 
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skriftligen godkända ritningar samt av entreprenör som Hyresvärden skriftligen godkänt. Lämnar 
Hyresvärden sitt medgivande (godkänns genom tilläggsavtal), är det likväl Hyresgästens skyldighet att 
se till att bygglov m.fl. nödvändiga tillstånd föreligger innan ombyggnadsarbetena påbörjas samt att 
arbetena utförs fackmannamässigt och i enlighet med gällande normer och författningar. Hyresgästen 
ska i god tid före arbetet påbörjas informera Hyresvärden samt övriga berörda hyresgäster inom 
Fastigheten om tidplanen för arbetena och dess omfattning.

Vid åtgärder som berörs av denna bestämmelse gäller vad som framgår av det tilläggsavtal som parterna 
ska upprätta.  

Hyresvärdens byggnads- och installationsarbeten

Hyresvärden har rätt att efter det att Hyresgästen har tillträtt Lokalen utföra byggnads- och 
installationsarbeten såsom framdragning av ledningar för värme, ventilation, vatten, avlopp, el eller 
liknande.

Hyresvärden förbinder sig att i god tid underrätta Hyresgästen om planerade åtgärder i Lokalen lokal 
samt i samråd med Hyresgästen överenskomma när och under vilken tid arbetet ska utföras. Vid 
utförande av sådana åtgärder i Lokalen ska Hyresvärden ta hänsyn till Hyresgästens verksamhet och i 
möjligaste mån försöka begränsa negativ påverkan för dennes verksamhet. Om på Hyresgästens 
begäran en överenskommelse om att utförande av arbeten enligt ovan ska utföras på icke normal 
arbetstid träffas mellan Hyresvärd och Hyresgäst, ska Hyresgästen stå för de extra kostnader som 
uppstår med anledning av detta.

2.10 SNÖRÖJNING, HALKBEKÄMPNING, SANDNING 

Hyresgästen ansvarar för att fullgod snöröjning och halkbekämpning sker beträffande Lokalen och 
Fastigheten. Hyresgästen övertar genom detta Hyresavtal fastighetsägarens ansvar enligt 3 kap 3 § 
Ordningslagen (1993:1617). Hyresvärden ska ställas skadeslös om skada inträffar på grund av att 
Hyresgästen inte fullgör sin skyldighet enligt denna punkt.

2.11 VILLKOR FÖR BRUKANDE AV GEMENSAMMA UTRYMMEN 

Hyresgästen har rätt att gemensamt med övriga hyresgäster i Fastigheten nyttja gemensamma 
utrymmen och funktioner samt dessas inredning och inventarier, nedan kallade gemensamma 
utrymmen. För att Hyresgästen ska få rätt att bruka de gemensamma utrymmena gäller följande villkor:

Nödutgångar och utrymningsvägar ska ovillkorligen hållas fria från hinder. Hyresvärden har rätt att 
omedelbart och på Hyresgästens bekostnad bortforsla sådant hinder.

Gemensamma lastnings- och lossningsutrymmen samt utrymmen för interna varutransporter ska hållas 
fria från hinder. Hyresgästen förbinder sig att omgående bortföra levererade varor och material från 
dessa utrymmen och att inte nyttja dessa som uppställningsplats.

Hyresgästen får inte utan särskilt skriftligt tillstånd exponera eller uppställa varor eller vidta annan 
skyltning eller dylikt utanför Lokalen. Samma gäller beträffande uppställande av byggnadsmaterial eller 
inredning. Avfall är inte tillåtna i gemensamma utrymmen, utan ska av Hyresgästen transporteras till 
därför avsedd plats för avfallshämtning

Hyresvärden har rätt att på Hyresgästens bekostnad bortforsla material, varor och avfall som förvaras i 
gemensamma utrymmen i Fastigheten.
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Hyresvärden har rätt att stänga av och/eller utrymma gemensamma eller allmänna utrymmen i 
Fastigheten om så krävs av säkerhets- eller ordningsskäl. Vid sådant förhållande har Hyresgästen inte 
rätt till nedsättning av hyran eller annan kompensation av vad slag det vara må.

Hyresgästen förbinder sig att avseende nyttjandet av gemensamma utrymmen samverka med övriga 
hyresgäster, följa av Hyresvärden vid var tid meddelade föreskrifter samt att tillse att dessa även 
respekteras av Hyresgästens anställda och leverantörer. 

2.12 ANSVAR FÖR ÅTAGANDEN M.M.

Om Hyresgästen åsidosätter sina åtaganden enligt Hyresavtalet, förutom betalning av hyra och 
hyrestillägg, och inte efter anmaning vidtar rättelse utan dröjsmål, har Hyresvärden rätt att fullgöra 
skyldigheten på Hyresgästens bekostnad.  För det fall annan hyresgäst eller tredje man framför anspråk 
mot Hyresvärden på nedsättning av hyran eller annan ersättning med anledning av Hyresgästens 
åsidosättanden enligt ovan ska Hyresgästen hålla Hyresvärden skadeslös.  

3.11 INOMHUSMILJÖ OCH MATERIALVAL 

Parterna ska sträva efter att hålla en så låg energiförbrukning som möjligt, till exempel gällande 
drifttider, inomhustemperatur, nyttjande av el. 

Hyresgästen ska verka för en god innemiljö. Områden som berörs här är framför allt påverkan på 
ventilationssystemet, fukt, dagsljus och termiskt klimat sommar- och vintertid. Hyresgästen ska undvika 
att möblera framför eller på annat sätt stänga ventilationsdon. Hyresgästen ska se till att onödig 
solinstrålning minimeras sommartid.

Parterna ska ta miljöhänsyn vid metoder och materialval i Lokalen. Det ska ske genom att parts val av 
material ska utgå från Sunda Hus, en på marknaden etablerad materialdatabas. Parterna ska vidare vid 
utbyte välja material utifrån låg energianvändning och lång livslängd och där så är möjligt välja 
snålspolande utrustning i Lokalen. Hyresvärden förordar val av närproducerade material med 
miljövänliga transporter.

3 ÖVRIGA BESTÄMMELSER

3.1 ORDNINGSREGLER 

Hyresgästen är skyldig att följa de säkerhetsföreskrifter och ordningsregler som Hyresvärden, 
försäkringsbolag, eller myndigheter utfärdar. 

3.2 OLYCKSSKYDD MM 

Hyresvärden och Hyresgästen ansvarar gemensamt för Lokalens brandskydd enligt lag (2003:778) om 
skydd mot olyckor. Hyresvärden och Hyresgästen ska på begäran av den andre lämna de uppgifter som 
denne behöver för att kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lagen och därtill hörande föreskrifter.

Hyresvärdens skyldighet att dokumentera brandskyddet inom byggnaden medför att Hyresgästen är 
skyldig att senast två veckor efter Tillträdesdagen samt varje år inom 30 dagar efter det att Hyresvärden 
har begärt det, till Hyresvärden överlämna en skriftlig dokumentation över Hyresgästens brandskydd. 
Hyresgästens dokumentation ska ha det innehåll som framgår av Statens räddningsverks allmänna råd 
och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3.
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Hyresgästen är skyldig att inom Lokalen i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och 
för livräddning vid brand eller annan olycka. Hyresgästen ansvarar för underhåll av Lokalens 
utrymningsvägar, skyltar och branddörrar samt för att brandcellsgränser och sprinklereffekt inte bryts. 
Hyresgästen är vidare skyldig att i övrigt vidta de åtgärder inom Lokalen som behövs för att förebygga 
brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Hyresgästen förbinder sig även att inte 
på något sätt blockera Fastighetens utrymningsvägar, samt tillåter, att Fastighetens övriga hyresgäster 
nyttjar eventuella i Lokalen belägna utrymningsvägar vid nödsituationer.

Hyresgästen är skyldig att ersätta all skada som är en följd av brister i utrustning eller anordning som 
Hyresgästen har installerat eller som i annat fall inträffat på grund av bristfälligt utförd åtgärd av 
Hyresgästen eller som uppkommit till följd av att Hyresgästen inte utfört en åtgärd som han varit skyldig 
att vidta. 

Det är av synnerlig vikt för Hyresvärden att Hyresgästen fullgör sina förpliktelser enligt ovan. 

Ansvarsfördelning mellan parterna avseende brandskydd i övrigt under hyresförhållandet framgår av till 
Hyresavtalet hörande gränsdragningslista avseende brandskydd, bilaga 4.

3.3 SKYLTAR MM

Hyresgästen har först efter särskild skriftlig överenskommelse rätt att i eller på Fastigheten uppsätta 
skylt, ljusreklam, annan skyltning eller markiser, antenn, parabol eller dylikt på av Hyresvärden anvisad 
plats. Hyresgästen svarar för inhämtande av myndighetstillstånd som krävs (t.ex. bygglov) och alla 
kostnader med anledning av uppsättandet. Hyresgästen ansvarar för all skada orsakad av vad som 
uppsätts eller som uppkommer till följd av arbeten som utförs på detta. Vid fastighetsunderhåll såsom 
t.ex. fasadrenovering ska Hyresgästen ombesörja och bekosta nedmontering och efter renoveringens 
färdigställande, uppmontering av vad som uppsatts. Vid Hyresavtalets upphörande ska Hyresgästen 
ombesörja och bekosta nedmontering av vad som uppsatts samt återställa eventuella skador på 
fasaden. Hyresgästen ska ersätta Hyresvärden för eventuell reklamskatt som upplåtelsen kan medföra.

3.4 ANSVAR FÖR SKADOR MM 

Hyresgästen ska väl vårda Lokalen samt utöva fortlöpande noggrann tillsyn. Hyresgästen ansvarar 
oavsett vållande för alla skador i Lokalen (innefattande även skada som uppstått på grund av inredning 
och utrustning som Hyresgästen låtit tillföra Lokalen) samt på Fastigheten i övrigt. För det fall 
Hyresvärden anlitat entreprenör som orsakar skada enligt ovan är det Hyresvärdens ansvar att återställa 
till det skick som var innan entreprenören startade sitt arbete. Ersättningsskyldigheten inkluderar – men 
är inte begränsad till – skada som uppkommer på grund av eller som en direkt följd av agerande av 
anställda, besökande, anlitade uppdragstagare eller leverantörer och dylikt till Hyresgästen. 

Det åligger Hyresvärden att hålla Fastigheten försäkrad i sedvanlig omfattning. Hyresgästen förbinder 
sig att teckna och vidmakthålla erforderlig försäkring för sin verksamhet och egendom samt den 
inredning och de lokalanpassningar som Hyresgästen utför i Lokalen. Försäkringen ska även täcka 
ansvaret för miljöpåverkan till följd av Hyresgästens verksamhet inom Fastigheten. Hyresgästen ska 
uppvisa kopia av försäkringsbrevet på Hyresvärdens begäran. Hyresgästen är skyldig att anmäla till sitt 
försäkringsbolag om en skada som omfattas av Hyresgästens försäkring skulle inträffa och i första hand 
ta sin försäkring i anspråk.
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3.5 LÅS OCH LARM MM

Hyresgästen ansvarar för att Lokalen är utrustad med för verksamheten erforderliga lås- larm- och 
säkerhetssystem. Hyresgästen ska samråda med Hyresvärden innan installation vidtas. Hyresgästen ska 
iaktta de säkerhetsföreskrifter som Hyresvärden utfärdar beträffande låsning av dörrar mm. 
Hyresgästen ansvarar under hyresförhållandet för säkert handhavande av nycklar och eventuella 
passerkort till Lokalen och Fastigheten. Hyresgästen ska bekosta alla eventuella kostnader med 
anledning av förlust av nycklar eller passerkort eller bristande handhavande i övrigt, inkluderat låsbyte 
och andra följdkostnader. Hyresgästen ansvarar för att dels meddela förlust av nycklar och passerbrickor 
till Hyresvärden, dels att återlämna nycklar och passerbrickor för personal som slutat sin anställning. 

3.6 ÅTERSTÄLLANDE VID AVFLYTTNING MM

Hyresgästen är skyldig att senast på dagen för Hyresavtalets upphörande på egen bekostnad återställa 
Lokalen i godtagbart skick samt återlämna densamma tömd och väl rengjord. Hyresgästen ska, om inte 
annat överenskoms, medta och bortforsla av Hyresgästen särskild bekostad inredning och utrustning 
(även inkluderat data- och telekablage) samt reparera eventuell uppkommen skada på Lokalen eller 
byggnaden och Fastigheten i övrigt. Hyresgästen ska vid samma tillfälle överlämna samtliga port- och 
dörrnycklar, passerkort eller motsvarande, även om de anskaffats av Hyresgästen.

Vad gäller sådan inredning och utrustning som Hyresgästen fogat till Lokalen på sådant sätt att den 
införlivas med Fastigheten (accession) ska denna kvarlämnas om Hyresvärden påfordrar det och tillfalla 
Hyresvärden utan särskild ersättning. Hyresvärden äger rätt till tillträde till Lokalen före avflyttningen 
för besiktning avseende detta.

Brister Hyresgästen i sina åtaganden enligt denna bestämmelse har Hyresvärden rätt att omgående 
åtgärda bristen på Hyresgästens bekostnad. Hyresvärden har även rätt att tillgodogöra sig kvarlämnad 
egendom eller göra sig av med denna på Hyresgästens bekostnad. Vidare har Hyresvärden rätt till 
ersättning för eventuell skada till följd av bristen, såsom hyresförlust.

Hyresvärden är inte skyldig att utge någon ersättning för förändringar, ombyggnationer, installationer 
eller liknande som Hyresgästen har utfört i Lokalen.

Eventuellt ställd säkerhet återlämnas först när Hyresgästen har uppfyllt alla förpliktelser enligt 
Hyresavtalet. 

3.7 ÖVERLÅTELSE, UPPLÅTELSE I ANDRA HAND OCH ÄNDRAD VERKSAMHET

Hyresgästen får inte utan Hyresvärdens skriftliga godkännande överlåta hyresrätten enligt Hyresavtalet. 
Hyresgästen får inte heller utan Hyresvärdens skriftliga godkännande upplåta Lokalen, helt eller delvis, 
i andra hand, bortsett från upplåtelse till boende som sker inom ramen för äldreboendeverksamheten.

Hyresgästen får inte utan Hyresvärdens skriftliga godkännande ändra verksamheten i Lokalen. Detta 
omfattar även verksamhet som eventuell underhyresgäst eller annan bedriver i Lokalen.

3.8 PANTSÄTTNING OCH INSKRIVNING

Hyresgästen får inte upplåta panträtt till Lokalen eller på annat sätt ställa hyresrätten som säkerhet.

Detta Hyresavtal får inte inskrivas.
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3.9 FULLSTÄNDIGHET, ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG

Hyresavtalet utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som Hyresavtalet berör. Alla eventuella 
skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregår/föregått Hyresavtalet ersätts av 
innehållet i Hyresavtalet. 

Eventuella ändringar och tillägg till Hyresavtalet ska vara skriftligen avfattade och undertecknade av 
parterna för att vara bindande.

3.10 Villkor

Hyresavtalet är villkorat av att:  

1. Styrelsen för Hemsö Fastighets AB fattar investeringsbeslut. 
2. Kungälvs kommuns Kommunstyrelse och Fullmäktige fattar beslut om att ingå hyresavtal och 

besluten har vunnit laga kraft.
3. Detaljplanen vinner laga kraft
4. Hyresvärden erhåller erforderliga myndighetstillstånd (inklusive bygglov) för projektets 

genomförande.
5. Entreprenadavtal som båda parterna godkänner ingås.
6. Hyresvärden förvärvar fastigheten eller annan godtagbar lösning uppnås för förhyrningen.

Om något av villkoren inte uppfylls är Hyresavtalet i alla delar förfallet. I det fallet gäller bestämmelserna 
i Samverkansavtalet.

3.11 FÖRETRÄDESORDNING 

Om det förekommer motstridande uppgifter ska vad som angivits i denna bilaga gälla före vad som 
angivits i Formuläret. 
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GRÄNSDRAGNINGSLISTA – ÄLDREBOENDE 

Bilaga 3
Hyresavtal nr i fastigheten, ortAvser

51212 0100 00 Ängegärde 5:1, del av och Tveten 1:1, del av; 
Kungälv
Personnr/orgnrHyresvärd

Hemsö Bänken AB 556718-3396
Personnr/orgnrHyresgäst

Kungälvs kommun 212000-1371

Allmänt

Gränsdragningslistan avser ägande samt arbets- och kostnadsfördelning för drift och underhåll mm 
under hyresförhållandet.

Mediaförbrukning och avfallshantering regleras i särskilda bestämmelser införda som bilaga till 
Hyresavtalet.
Om ansvarsfördelningen inte framgår av nedanstående gäller beträffande ansvar för drift, underhåll 
och utbyte under hyresförhållandet att hyresvärden svarar för och bekostar utvändigt underhåll av 
fastigheten samt för underhåll av fastighetens grundinstallationer och byggnadsstomme. Hyresgästen 
svarar för och bekostar erforderligt inre underhåll och skötsel av Lokalen med vad därtill hör samt egen 
inredning och utrustning i Lokalen. Ljuskällor, batterier och annat förbrukningsmaterial utbytes av 
hyresgästen. Hyresgästens underhållsansvar omfattar även återanskaffning och utbyte av utav 
Hyresvärden tillhandahållen inredning och utrustning som skadas eller av annan orsak blir obrukbar. 
Hyresvärdens godkännande skall inhämtas före återanskaffning och utbyte.

Definitioner
Drift: Tekniska åtgärder som syftar till att upprätthålla funktionen hos ett objekt består av Tillsyn och 
Skötsel.
Tillsyn: Driftåtgärder som omfattar observation av funktion hos ett objekt och rapportering av 
eventuella avvikelser
Skötsel: Driftåtgärder som omfattar åtgärderna justering eller vård av ett objekt samt byte eller tillförsel 
av förbrukningsmaterial
Underhåll: Tekniska åtgärder som syftar till att återställa funktionen hos ett objekt
Utbyte: Utbyte p.g.a. utsliten (teknisk livslängd uppnådd) av byggnadsdel/installation
Ansvaret för drift omfattar även utförande samt bekostande av lagstadgade myndighetsbesiktningar, 
om ej annat uttryckligen anges nedan. För det fall Hyresgästen brister i sina åtaganden rörande 
myndighetsbesiktningar äger Hyresvärden rätt att låta utföra myndighetsbesiktningar på Hyresgästens 
bekostnad.
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Ägare Drift Underhåll Utbyte Anmärkning

VA, TOMT  

Ledningssystem HV HV HV HV  

Brunnar HV HV HV HV  

Hårdgjorda ytor (t ex sten, tegel, betongplattor och asfalt) HV HV HV HV  

Grusade ytor HV HV HV HV  

Utrustning för cykelparkering på tomt HV HV HV HV  Avser befintliga

Inhägnader, grindar, stängsel HV HV HV HV  

Belysningsarmaturer på tomt HV HV HV HV  

Lampor, lysrör och dylikt HV HG HV HV  

Papperskorgar och askkoppar på tomt HV HV HV HV  Drift avser tömning

Hyresgästens egen uteplats HV HG HG HG

Trädgårdsmöbler fast monterade HV HV HV HV  

Trädgårdsmöbler lösa HG HG HG HG  

Skyltar på tomt, fastighetsrelaterade HV HV HV HV  

Skyltar på tomt, verksamhetsrelaterade HG HG HG HG I samråd med HV

Flaggstänger HV HV HV HV Avser befintlig

Flaggor samt tillbehör (t ex flagglina) HG HG HG HG  

Övrig fast utrustning på tomt HV HV HV HV  

Dammar och fontäner HV HG HG HG Avser befintliga

TRÄDGÅRDSSKÖTSEL  

Planteringar (t ex blomrabatter) HV HV HV HV  

Buskar, träd, häckar HV HV HV HV  

Gräsytor HV HV HV HV  

BYGGNAD UTVÄNDIGT  

Tätskikt HV HV HV HV  

Takbeläggning HV HV HV HV  

Takavvattning HV HV HV HV  

Stegar, gångbryggor, säkerhetsutrustning HV HV HV HV  

Takfönster, takluckor, lanterniner, ljuskupoler, rökluckor HV HV HV HV  

Övrigt yttertak HV HV HV HV  

Papperskorgar och askkoppar på fasader HV HV HV HV  

Skyltar på fasader, fastighetsrelaterade HV HV HV HV  

Skyltar på fasader, verksamhetsrelaterade HG HG HG HG

Åskledare HV HV HV HV  

Utvändiga fläkthus HV HV HV HV  

Fasadytor HV HV HV HV
HG bekostar 
klottersanering

Fönsterkarm, fönsterfoder HV HV HV HV   Åverkan HG

Fönsterglas HV HG HV HV
Drift avser 
fönsterputs

Solavskärmning utvändigt (t ex markiser) HV HG HG HG Avser befintlig

Solavskärmning invändigt (t ex persienner) HV HG HG HG Avser befintlig
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Ägare Drift Underhåll Utbyte Anmärkning

Belysningsarmaturer på fasad HV HV HV HV  

Entrépartier HV HV HV HV  

Automatisk dörröppnare HV HV HV HV Avser befintligt

Rullstolsramper HV HV HV HV Avser befintligt
Låscylinder och nycklar, skalskydd, passersystem, 
inbrottslarm HG HG HG HG

Porttelefon HV HG HG HG  

Lastkaj, varumottagning (inkl. väderskydd) HV HV HV HV

BYGGNAD INVÄNDIGT, inom förhyrd yta  

Dörrar, glaspartier HV HV HV HV  

Låscylinder och nycklar HG HG HG HG  

Passersystem inom byggnaden/till lokalen HG HG HG HG  

Inbrottslarm till hyresgästens lokal HG HG HG HG  

Skyltar, fastighetsrelaterade HV HV HV HV  

Skyltar, verksamhetsrelaterade HG HG HG HG

Hissar HV HV HV HV  Åverkan HG

Centraldammsugare HV HG HV HV  Avser befintlig

Ytskikt väggar HV HG HG HG  

Ytskikt golv                                                         HV HG HG HG

Ytskikt tak                                                                HV HG HG HG  

Inredning  

Boenderum, möbler HG HG HG HG  

Köksstommar, köksluckor, handtag mm HV HG HG HG Avser boenderum

Övrig fast monterad köksutrustning HV HG HG HG

Drift inkl. 
kolfilterbyte. Se även 
sk. best, bilaga 1.

Vitvaror fast monterade HV HG HG HG

Köksutrustning/vitvaror lös (t ex Micro) HG HG HG HG  

Sanitetsgods HV HG HV HV
Drift avser rensning 
vattenlås.

Övrig inredning och inredningsdetaljer HV HV HV HV
 Övrig fastmonterad 
inredning

Lös monterad konst HG HG HG HG  

Avdelningskök  

Köksstommar, köksluckor, handtag mm HV HV HV HV Avser avdelningskök

Övrig fast monterad köksutrustning HV HG HG HG

Drift inkluderar 
kolfilterbyte. Se även 
särskilda 
bestämmelser, 
bilaga 1.

Vitvaror fast installerad HV HG HG HG

Drift inkluderar 
kolfilterbyte samt 
besiktning. Se även 
särskilda 
bestämmelser, 
bilaga 1.
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Ägare Drift Underhåll Utbyte Anmärkning

Köksutrustning/vitvaror lös HG HG HG HG  

Installationer för köksutrustning HV HV HV HV  

Kylrum, förråd och soprum HV HV HV HG  

Lös inredning i matsal HG HG HG HG  

Övrig inredning m.m.  

Omklädningsskåp HG HG HG HG  

Mörkläggning invändigt HG HG HG HG  

Personalmöbler HG HG HG HG  

Kontorsmöbler HG HG HG HG  

Vitvaror i tvättstuga, tvätt och torkutrustning HV HG HG HG  
Medicinskåp, medicinkylskåp, spoldesinfektor och 
liknande utrustning HG HG HG HG  

VVS OCH VENTILATION  

Pumpar HV HV HV HV  

Kylanläggning, komfortkyla HV HV HV HV Avser befintlig

Vattenledningar/avloppsledningar HV HG HV HV
 Drift avser rensning 
vattenlås

Tappkranar och termostatblandare HV HV HV HV  

Ventilationsdon HV HG HV HV
Drift inkluderar 
rengöring av don.

Filter (för luftbehandling) HV HV HV HV  

Imkanal kök inkl. kåpa HV HG HV HV
Drift inkluderar 
sotning

Duschslangar och munstycken HV HV HV HV  

ELINSTALLATIONER  

Lampor, lysrör, glimtändare, säkringar HV HG HV HV
 HG ansvarar för att 
byta trasig ljuskälla

Elcentraler HV HV HV HV  

Armaturer allmänbelysning (inkl. HF-don) HV HG HV HV
  HG ansvarar för att 
byta trasig ljuskälla

Armaturer plats och miljöbelysning (inkl. HF-don) HG HG HG HG  

Eluttag HV HV HV HV  Åverkan HG

LARM  

Driftlarm för fastighetens tekniska system HV HV HV HV  

Inbrottslarm HG HG HG HG  

Överfallslarm HG HG HG HG  

Trygghetslarm HG HG HG HG  

Kallelsesignalsystem HG HG HG HG  

BRAND  

Utrymningslarm HV HV HV HV
Se separat gränsdragningslista systematiskt 
brandskyddsarbete, bilaga 4  

TELE, RADIO/TV, DATA  

Kanalisation, tele/data HV HV HV HV  
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Ägare Drift Underhåll Utbyte Anmärkning
Ledningsnät, tele, data/bredband fram till 
avlämningspunkt HV HV HV HV

Ledningsnät, tele, data/bredband från avlämningspunkt HV HG HG HG

Telefoner/televäxel HG HG HG HG  

TV-digitalbox HG HG HG HG  

Kabel-TV HG HG HG HG  

STÄDNING, RENHÅLLNING OCH SNÖRÖJNING  

Städning invändigt inkl golvvård (t ex polishing) HG  

Rengöring av teknikutrymme HV  

Rengöring av soprum och sopkärl HG  Om eget utrymme

Sophämtning HG  

Snöröjning/sandning till huvudentré och utrymningsvägar HG  

Snöröjning/sandning gångvägar/rekreation HG  

Snöskottning tak samt borttagning av istappar på byggnad HV  

Städning utvändigt (på tomt) HV

Sandsopning (från vinterväghållning, ej sandlådor) HV  
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GRÄNSDRAGNINGSLISTA BRANDSKYDD
Bilaga 4 

Hyreskontrakt nr i fastigheten, ortAvser

51212 0100 00
Ängegärde 5:1, del av och Tveten 1:1, del av; 
Kungälv

Personnr/orgnrHyresvärd

Hemsö Bänken AB 556718-3396
Personnr/orgnrHyresgäst

Kungälvs kommun 212000-1371

Generellt

Lagen om skydd mot olyckor, SFS 2003:778, ställer krav på ägare och nyttjanderättshavare att vidta de 
åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. 
Åtgärderna kan vara av både teknisk eller organisatorisk karaktär. För att uppfylla lagens krav måste ett 
systematiskt och kontinuerligt brandskyddsarbete bedrivas.

Detta dokument utgör grund för att klarlägga ansvarsområden avseende drift och underhåll av de 
brandtekniska installationerna som ingår i Hyresvärdens ”HV” och Hyresgästens ”HG” brandskydd. För 
att klarlägga ansvarsförhållandena beskrivs under varje rubrik följande:

 Ansvarig för installationen och eventuell uppdelning av ansvar mellan hyresvärd och
hyresgäst.

 Hur och vilket underhåll som bedrivs och/eller vilka kontroller som görs.
 Hur ofta underhållet/kontrollerna genomförs.
 Vem som utför underhållet/kontrollerna (hyresvärd eller hyresgäst).
 Var provningsprotokoll och journaler återfinns (kontaktperson).
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1. ANSVAR
  HG HV
Ansvarar för den organisatoriska ansvarsfördelningen inom 
sin verksamhet och att den är väl dokumenterad, klarlagd 
och känd inom den egna verksamheten.

Ansvarar för den organisatoriska 
ansvarsfördelningen inom sin verksamhet och 
att den är väl dokumenterad, klarlagd och 
känd inom den egna verksamheten.

2. ORGANISATION
  HG HV
Ansvarar för att de resurser som krävs avseende 
organisatoriskt brandskydd finns inom den egna
verksamheten. Varje person i brandskyddsorganisationen 
ska ha en tydlig och väl avgränsad uppgift vid normal drift 
såväl som vid nödläge/ utrymning. HG tillser att 
verksamheter med brandfarlig vara utser föreståndare för 
sådan verksamhet.

Ansvarar för att de resurser som krävs 
avseende såväl byggnadstekniskt som 
organisatoriskt brandskydd finns inom den 
egna verksamheten. 

3. UTBILDNING
  HG HV
Ansvarar för att det finns en utbildningsplan för personer 
med särskilda uppgifter avseende brandskyddsarbetet. HG 
ansvarar också för att det finns en plan för 
brandskyddsutbildning för all personal inklusive 
introduktion/ information för nyanställda. 
Utbildningsplanerna ska beskriva vilka utbildningar och 
övningar som krävs och med vilka intervaller de ska 
genomföras.

Ansvarar för att det finns en utbildningsplan 
för personer med särskilda uppgifter avseende 
brandskyddsarbetet inklusive brandtekniska 
installationer. 

4. RUTINER
  HG HV
Ansvarar för att samtliga rutiner finns tillgängliga och är 
kända inom den egna brandskyddsorganisationen. 
Exempel på rutiner som ska finnas är rutiner för nödläge 
vid brand inklusive utrymning, hantering av kemikalier och 
brandfarlig vara, avfallshantering, olycks- och 
tillbudsrapportering och bemanning vid utrymning.

HV ansvarar för att samtliga rutiner finns 
tillgängliga och är kända inom den egna 
brandskyddsorganisationen. Exempel på 
rutiner som ska finnas är rutiner för nödläge 
vid brand, heta arbeten, av HV anlitade 
hantverkares/ entreprenörers arbete, tillfälliga 
avstängningar av brandskyddssystem.

5. TEKNISK DOKUMENTATION
  HG HV
Ansvarar för att det finns utrymningsplaner inom förhyrda 
ytor. Av utrymningsplanen skall det bl.a framgå placering 
av släckare, brandtekniska installationer samt 
utrymningsvägar. 

Ansvarar för att det finns 
brandskyddsdokumentation
och brandskyddsritningar. HV tar fram 
ritningsunderlag (arkitektritningar) till HG. 



50/22 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre - KS2022/0779-1 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre : 4. Gränsdragningslista Brandskydd, Bilaga 4 220413

                                                                                                                                                    Sign
Hyresvärd Hyresgäst

3 (7)

6.1 AUTOMATISKT BRAND- OCH UTRYMNINGSLARM 
  HG HV

Ansvar och
ansvarsområde

 Brandlarmsanläggning (centralapparat, 
manövertablå)
 Ledningsnät, detektorer m m
 Eventuell anslutning till SOS

Underhåll,
kontroll 
och intervall

HV ansvarar för alla erforderliga 
myndighetsbesiktningar:
 Månadsprov och kvartalsprov enligt 
skötseljournal
 Revisionsbesiktning 1 gång/år
 SBF-besiktning 1 gång/år
Underhållsansvarig.

Utförare Månads- och kvartalsprov samt 
revisionsbesiktning utförs av HV.
SBF-besiktning (årsbesiktning) utförs av 
certifierat företag på uppdrag av HV.

Journaler/protokoll
(kontaktperson)

Kontaktperson och anläggningsskötare är 
Teknisk förvaltare, HV. Journaler/protokoll 
återfinns hos HV.

6.2 VÄGLEDANDE MARKERINGAR (utrymningsskyltar)
  HG HV

Ansvar och
ansvarsområde

Inom förhyrda ytor.
Vid fel skall HG rapportera till HV
för åtgärd

Inom gemensamma utrymmen, drifts-
utrymmen, kommunikationsutrymmen samt i 
gränser mot andra hyresgäster. 

Underhåll,
kontroll 
och intervall

Kontroll enligt checklista 4 ggr/år. 
Vid fel skall HG rapporter till HV för 
åtgärd.

Funktionskontroll 4 ggr/år enligt checklista. 
Underhållsansvarig.

Utförare Brandskyddsombud, HG HV eller utförare anlitad av HV

Journaler/protokoll
(kontaktperson)

Brandskyddsombud, (HG) Teknisk förvaltare (HV)

6.3 UTRYMNINGSPLANER
  HG HV

Ansvar och
ansvarsområde

Inom förhyrda ytor Underlag (A-ritningar) för utrymningsplaner 
inom hyresgästens förhyrning tillhandahålls av 
HV

Underhåll,
kontroll 
och intervall

Kontroll enligt checklista 4ggr/år 
Underhållsansvarig.

Utförare Brandskyddsombud, HG.
Journaler/protokoll
(kontaktperson)

Journal/protokoll avseende 
genomförda kontroller återfinns 
hos brandskyddsombud, HG
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6.4 BRANDCELLSGRÄNSER
  HG HV

Ansvar och
ansvarsområde

Inom förhyrda ytor
HG skall utföra okulär kontroll.
Vid fel skall HG rapportera till HV 
för åtgärd. All håltagning genom 
brandcellsgräns skall godkännas av 
HV.

Inom gemensamma utrymmen, drifts-
utrymmen, kommunikationsutrymmen samt i 
gränser mot andra hyresgäster. 
Kostnadsansvaret för åtgärdande av brister 
utgår från vad som orsakat bristen. 

Underhåll,
kontroll 
och intervall

Kontroll enligt checklista 4 ggr/år. 
HG skall utföra okulär kontroll. Alla 
förändringar av brandcellsgränser 
skall godkännas av HV.

Kvartalspov genomföras av HV.
Underhållsansvarig.

Utförare Brandskyddshandläggare, HG. HV eller utförare anlitad av HV

Journaler/protokoll
(kontaktperson)

Brandskyddshandläggare, HG. Teknisk förvaltare, HV

6.5 BRANDDÖRRAR/PORTAR
  HG HV

Ansvar och
ansvarsområde

Inom förhyrda ytor Inom gemensamma utrymmen, drifts-
utrymmen, kommunikationsutrymmen samt i 
gränser mot andra hyresgäster.

Kontroll 
och intervall

Kontroll enligt checklista 4 ggr/år.
Vid fel skall HG rapporter till HV för 
åtgärd.

Funktionskontroll 4 ggr/år enligt checklista.
Underhållsansvarig.

Utförare Kontroll utförs av 
brandskyddsombud.

HV eller utförare anlitad av HV.

Journaler/protokoll
(kontaktperson)

Journal/protokoll avseende 
genomförda kontroller återfinns 
hos brandskyddsombud, HG 

Journal/protokoll avseende genomförda 
funktionskontroller återfinns hos 
Teknisk förvaltare, HV

6.6 RÖKLUCKOR
  HG HV

Ansvar och
ansvarsområde

Inom förhyrda ytor Samtliga rökluckor och styrfunktioner

Underhåll,
kontroll 
och intervall

Vid fel skall HG rapportera till HV Funktionskontroll 1 gång/år enligt checklista.
Underhållsansvarig.

Utförare HV eller utförare anlitad av HV
Journaler/protokoll
(kontaktperson)

Journal avseende genomförda 
funktionskontroller återfinns hos 
Teknisk förvaltare, HV



50/22 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre - KS2022/0779-1 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre : 4. Gränsdragningslista Brandskydd, Bilaga 4 220413

                                                                                                                                                    Sign
Hyresvärd Hyresgäst

5 (7)

6.7 SLÄCKUTRUSTNING (handbrandsläckare och brandposter)
  HG HV

Ansvar och
ansvarsområde

Handbrandsläckare inom förhyrda 
ytor.

Handbrandsläckare och brandposter Inom 
gemensamma utrymmen, drifts-
utrymmen, kommunikationsutrymmen.

Underhåll,
kontroll 
och intervall

Kontrolleras enligt checklista 4 
ggr/år.
Besiktning och service 1 gång/år. 
Underhållsansvarig.

Kontrolleras 4 ggr/år enligt checklista.
Besiktning och service 1 gång/år.
Underhållsansvarig

Utförare Brandskyddsombud, HG Årlig besiktning och service utförs av 
certifierad leverantör anlitad av HV

Journaler/protokoll
(kontaktperson)

Journal/protokoll avseende 
genomförda kontroller återfinns 
hos 
brandskyddsombud, HG  

Journal/protokoll avseende genomförda 
funktionskontroller återfinns hos 
Teknisk förvaltare, HV

6.8 NÖDBELYSNING
  HG HV

Ansvar och
ansvarsområde

Inom förhyrda ytor Inom gemensamma utrymmen, drifts-
utrymmen, kommunikationsutrymmen samt i 
gränser mot andra hyresgäster.

Underhåll,
kontroll 
och intervall

Kontroll enligt checklista 6 ggr/år.
Vid fel skall HG rapport till HV för 
åtgärd

Funktionskontroll 4 ggr/år enligt checklista.
Underhållsansvarig

Utförare Brandskyddsombud, HG HV eller utförare anlitad av HV
Journaler/protokoll
(kontaktperson)

Journal/protokoll avseende 
genomförda kontroller återfinns 
hos
Brandskyddsombud, HG

Journal/protokoll avseende genomförda 
funktionskontroller återfinns hos 
Teknisk förvaltare, HV

6.9 VENTILATIONSANLÄGGNING (brandfunktioner)
  HG HV

Ansvar och
ansvarsområde

Samtliga ventilationsaggregat med tillhörande 
kanalsystem

Underhåll, kontroll 
och intervall

Besiktning och service av rökdetektorer och 
spjäll 1 gång/år. Underhållsansvarig.

Utförare HV eller utförare anlitad av HV
Journaler/protokoll
(kontaktperson)

Journal avseende genomförd besiktning och 
service återfinns hos 
Teknisk förvaltare, HV

6.10 LÅSNING (vital funktion kopplad till låsning i utrymningsväg)
  HG HV

Ansvar och
ansvarsområde

Inom förhyrda ytor Inom gemensamma utrymmen, drifts-
utrymmen, kommunikationsutrymmen samt i 
gränser mot andra hyresgäster.

Underhåll, kontroll 
och intervall

Vid fel skall HG rapport till HV för 
åtgärd

Funktionskontroll 1 ggr/år enligt checklista. 
Underhållsansvarig.

Utförare Brandskyddsombud, HG HV eller utförare anlitad av HV.
Journaler/protokoll
(kontaktperson)

Brandskyddsombud, HG Teknisk förvaltare, HV



50/22 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre - KS2022/0779-1 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre : 4. Gränsdragningslista Brandskydd, Bilaga 4 220413

                                                                                                                                                    Sign
Hyresvärd Hyresgäst

6 (7)

6.11 RÄDDNINGSVÄGAR OCH UTRYMNINGSVÄGAR
  HG HV

Ansvar och
ansvarsområde

Inom förhyrda ytor.
Vid fel skall HG rapport till HV för 
åtgärd.

Inom gemensamma utrymmen, drifts-
utrymmen, kommunikationsutrymmen samt i 
gränser mot andra hyresgäster.

Kontroll 
och intervall

Funktionskontroll enligt checklista
4 ggr/år. 

Kontroll 4 ggr/år enligt checklista

Utförare Brandskyddsombud, HG HV eller utförare anlitad av HV
Journaler/protokoll
(kontaktperson)

Brandskyddsombud, HG Teknisk förvaltare, HV

6.12 VATTENSPRINKLERANLÄGGNING
HG HV

Ansvar och
ansvarsområde

Inom förhyrda ytor. Samtliga ytor.  

Underhåll, kontroll 
och intervall

Vid fel skall HG rapport till HV för 
åtgärd

Underhåll och kontroll enligt checklista.

Utförare Brandsskyddsombud, HG Årlig besiktning och service utförs av 
certifierad leverantör anlitad av HV

Journaler/protokoll
(kontaktperson)

Brandskyddsombud, HG Hemsö, HV
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7. KONTROLL OCH UPPFÖLJNING
  HG HV

Kontroller HG tar fram underlag; kontrollplan 
med tidsintervaller för kontrollerna 
och checklistor för de punkter som 
åligger HG att kontrollera enligt 
punkt 6 ovan.

HV tar fram underlag; kontrollplan med 
tidsintervaller för kontrollerna och checklistor 
för de punkter som åligger HV att kontrollera 
enligt punkt 6 ovan.

Åtgärdsplaner HG ansvarar för att de åtgärder som 
krävs för att undanröja ev. fel och 
brister som framkommit efter 
genomförd kontroll vidtas. Ansvarig 
person och tidplan ska finnas och 
kvittering ska göras när felet eller 
bristen är undanröjd. HG meddelar 
även HV om sådana fel och brister 
som berör eller påverkar
HV.

HV ansvarar för att de åtgärder som krävs för 
att undanröja ev. fel och brister som 
framkommit efter genomförd kontroll vidtas. 
Ansvarig person och tidplan ska finnas och 
kvittering ska göras när felet eller bristen är 
undanröjd. HV meddelar även HG om sådana 
fel och brister som berör eller påverkar HG.

Uppföljning SBA arbetet ska följas upp årligen 
inom den egna organisationen men 
också tillsammans med HV.

SBA arbetet ska följas upp årligen inom den 
egna organisationen men också tillsammans 
med HG.

Hantering av 
brandfarlig vara

HG, ansvarar för hantering av 
brandfarlig vara i de förhyrda 
lokalerna. Ansvaret gäller såväl 
brandfarlig gas; egna 
gasledningssystem inkl lösa
gasflaskor, brandfarlig vätska och 
brandreaktiv vara. HG ansvarar för 
att tillstånd finns för tillståndspliktig 
verksamhet och att föreståndare 
och ställföreträdare utses och 
utbildas.

HV ansvarar för brandfarlig vara som
hanteras av HV. Föreståndare och
ställföreträdare ska finnas och vara anmälda 
till räddningstjänsten. Hantering ska ske i 
enlighet med SÄIFS, SRV och AFS. Tillstånd ska 
finnas och förnyas hos räddningstjänsten.
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 Projektgenomförandebilaga – Nybyggnad 

                                                                                                                                                                                      Bilaga 5  
Hyresavtal nr I Fastigheten, Ort Avser

51212 0100 00 Ängegärde 5:2, del av, och Tveten 1:1, del av; 
Kungälv
Personnr/orgnrHyresvärd

Hemsö Bänken AB 556718-3396
Personnr/orgnrHyresgäst

Kungälvs kommun 212000-1371

Hyresvärden och Hyresgästen benämns nedan gemensamt som ”Parterna” och individuellt 
”Part”.

1 Bakgrund och syfte

1.1 Hemsö Fastighets AB, org. Nr 556779-8169 och Kungälvs kommun, org. Nr 212000-1371 
har 2019-06-10 respektive 2019-10-07 ingått ett avtal om samverkan avseende utveckling 
av samhällsfastigheter, och markförvärv i samband därmed, i Kungälvs kommun 
(”Samverkansavtalet”). Samverkansavtalet anger bland annat ramarna för Hyresavtalets 
innehåll.  Denna projektgenomförandebilaga är en bilaga till Hyresavtalet.   

1.2 Hyresvärden ska uppföra en ny byggnad, ”Projektet”, i vilken Hyresgästen ska hyra den 
lokal, ”Lokalen”, som framgår av Hyresavtalet. Parterna är överens om att 
byggentreprenaden omfattas av lagen om offentlig upphandling ”LOU” se därvid punkt 3.3 
nedan.

1.3 Med anledning av ovanstående har Parterna överenskommit om denna bilaga till 
Hyresavtalet.

1.4 Hyresgästen omfattas av lag (2007:1091) om offentlig upphandling, ”LOU”, samt därtill 
hörande förordningar.

1.5 Med anledning av ovanstående har Parterna överenskommit om denna bilaga till 
Hyresavtalet.
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2 Omfattning 

2.1 Denna bilaga reglerar Hyresvärdens och Hyresgästens roller samt deras rättigheter och 
skyldigheter från och med Hyresavtalets undertecknande, under projekterings- och 
utförandefasen samt hur möten, information, besked och eventuella förändringar i Lokalen 
ska hanteras under arbetet med att färdigställda Lokalen. Denna bilaga med underbilagor 
beskriver dessutom den produkt som hyresvärden åtagit sig att utföra.  Denna bilaga 
upphör att gälla vid tillträde enligt Hyresavtalet. Relevanta delar av denna bilaga gäller dock 
avseende exempelvis besked, hyresgästmöten och samverkan, även för tiden efter 
Hyresavtalet tillträtts i alla delar, fram till dess att alla anmärkningar enligt tillträdessyn är 
åtgärdade.

Denna bilaga inkluderar följande underbilagor: 

5.1 Gränsdragningslista Investering
5.2 Rumsbeskrivning, referensobjekt 
5.3 Ritning med planlösning och situationsplan 
5.4 Översiktlig tidplan med beskedtidplan 
5.5 Blankett för överenskommelse om ÄTA  
 

Hyresvärden ska före Hyresgästens inflyttning i Lokalen iordningsställa Lokalen enligt ovan 
angivna handlingar, ”Handlingarna”: 

Om det i Handlingarna förekommer mot varandra stridande uppgifter eller föreskrifter, 
gäller de, för att definiera produkten, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder 
annat, inbördes i ovan angiven ordning. 

Om specifikt utförande inte anges i Handlingarna ska den generella kvalitetsnivån i 
Handlingarna utgöra utgångspunkten för Hyresvärdens åtagande

2.2 I samband med färdigställande av Lokalen ska Hyresvärden upprätta handlingar som 
redovisar Lokalens slutliga utformning och skick. Efter skriftlig överenskommelse mellan 
Parterna (som ska undertecknas av behöriga firmatecknare) ska dessa handlingar gälla 
istället för de ovan angivna bilagorna såvitt avser Lokalens utformning och skick.

3 Organisation

3.1 Nedan angivna företrädare för Parterna ska ha behörighet och befogenhet att företräda 
respektive Part i samtliga frågor som uppkommer inom ramen för Projektet. Parterna ska 
tillse att nedan angivna ombud befullmäktigas att företräda Hyresvärden respektive 
Hyresgästen i frågor som avser ombyggnaden i Lokalen och ansvarar för att tillse att den 
som företräder Hyresvärden respektive Hyresgästen och fattar beslut för respektive Part 
har behörighet att göra det. Ombuden har således rätt att för parts räkning t.ex. besluta 
om ändringar och tillägg. Om Parts ombud inte har behörighet att besluta i viss fråga ska 
Part tillse att frågan snarast tillställs person med behörighet att ta sådant beslut. Vid byte 
av ombud ska detta meddelas andra parten skriftligen.
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3.2 Projektansvarig och behörig företrädare hos Hyresgästen är:

Namn: Karin Olsson

Mobil:  0722-129251

E-post: Karin.Olsson4@kungalv.se

Projektansvarig och behörig företrädare hos Hyresvärden är:

Namn: Magdalena Låstbom

Telefon: 031-730 54 080

Mobil:  070-082 56 72

E-post: magdalena.lastbom@hemso.se

3.3 Hyresvärden kan i Projektet komma att utse en byggprojektledare, som delvis kommer att 
ha kontakt med Hyresgästen för Hyresvärdens räkning. Byggprojektledaren har dock inte, 
om inte Hyresvärdens ombud skriftligen meddelar annat, fullmakt att ingå överens-
kommelser angående iordningställandet av lokalen och därmed sammanhängande frågor 
såsom ändringar, tillägg eller avgående arbeten.  

3.4 Det noteras att Hyresgästen inom ramen för hyresförhållandet inte har någon avtals-
relation med entreprenör(er) i Projektet. Kontakter mellan entreprenör och Hyresgästen 
ska ske genom Hyresvärden. Hyresgästen äger inte träffa separata avtal med Hyresvärdens 
entreprenör(er) avseende förhållanden som rör lokalen om inte Hyresvärden skriftligen har 
godkänt detta.

4 Upphandling och entreprenadavtal 

Hyresvärden ansvarar gentemot Hyresgästen för projektering och genomförande av 
Projektet. Hyresvärden ska ta fram förfrågningsunderlag för upphandling av ett eller flera 
entreprenadavtal med en eller flera entreprenörer för projektering och genomförande av 
entreprenaden, ”Entreprenadavtalet”. Entreprenadavtalet ska omfatta samtliga 
handlingar erforderliga för utförandet av Projektet och ska minst omfatta följande 
handlingar: 

Entreprenadavtal med underbilagor med minst:

(i) Gränsdragningslista investering emellan Hyresvärd och Entreprenör
(ii) Huvudtidplan inklusive beskedstidpunkter 
(iii) Situationsplan som redovisar nybyggnationens läge 
(iv) Ramhandlingar som beskriver produkten, beroende på val av upphandlingsform 

minst
a. Teknisk Beskrivning
b. Typrumsbeskrivning
c. Planritningar, fasader, mm programhandlingar A

(v) Kvalitets- och miljökrav 
(vi) Beskrivningar av Hyresvärdens eller Hyresgästens kommande sidoentreprenad
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Hyresvärden är ansvarig för framtagande av ovan angivna handlingar (bortsett från 
Hyresgästens kommande sidoentreprenader), i samverkan med Hyresgästen.

4.1 Parternas respektive skyldigheter i samband med upphandlingen av Entreprenadavtalet 
anges i punkterna 4.2 - 4.9 nedan.

4.2 Eftersom Projektet ska utföras och Hyresgästen omfattas av lag om offentlig upphandling 
(”LOU”) ska Hyresgästen i sin upphandling av Entreprenadavtalet följa gällande LOU. 
Hyresgästen är även den Part som, i enlighet med bestämmelserna i denna punkt, kommer 
att fatta tilldelningsbeslutet. I förfrågningsunderlaget skall framgå att entreprenaden 
kommer överlåtas på Hyresvärden, efter att Hyresgästen meddelat tilldelning.

4.3 Det förfrågningsunderlag som Hyresvärden tar fram ska inkludera bl.a. ”skall-krav”.  
Hyresgästen ska granska och godkänna samtliga förfrågningsunderlag avseende 
entreprenaden innan de skickas ut på anbudsförfarande. Hyresgästen godkännande 
innebär inte ett övertagande av ansvar för handlingarna riktighet. 

4.4 Hyresgästen ombesörjer och bekostar annonseringen i samband med upphandlingen av 
entreprenaden, vilket bl.a. omfattar framtagandet av annonserna. Hyresvärden ska 
granska och godkänna samtliga annonser avseende upphandlingen innan de publiceras. 
Hyresvärden ska, från mottagandet, ha 7 arbetsdagar på sig för att granska annonserna. 
För det fall Hyresvärden inte svarar Hyresgästen inom denna frist ska Hyresvärden anses 
ha godkänt annonserna. 

Granskning av förfrågningsunderlag (punkt 4.3 ovan) och av annons enligt denna punkt 4.4 
kan ske parallellt.  

4.5 Hyresgästen sköter alla kontakter med anbudsgivarna under upphandlingen, vilket bl.a. 
omfattar att besvara de frågor anbudsgivarna ställer i samband med upphandlingen. 
Hyresgästen ska samråda med Hyresvärden innan frågorna besvaras, under förutsättning 
att frågorna inte endast är av administrativ karaktär.

4.6 Hyresgästen ansvarar för att öppna och protokollföra mottagna anbud. Hyresvärden ska 
delta vid protokollförandet av mottagna anbud. Hyresgästen och Hyresvärden kontrollerar 
gemensamt ”skall-krav”, varefter Hyresvärden gör en slutlig utvärdering av de inkomna 
anbuden samt ger sitt skriftliga godkännande till val av anbudsgivare innan 
tilldelningsbeslut fattas och offentliggörs av Hyresgästen. Hyresvärdens godkännande 
enligt denna punkt ska meddelas Hyresgästen inom 7 arbetsdagar från det att samtliga 
anbud utvärderats av båda Parter.

4.7 För det fall Part av någon anledning väljer att avbryta upphandlingen ska vad som anges 
Samverkansavtalet punkt 7.3 och 7.4 beträffande kostnadsfördelning m.m. gälla.  

4.8 Hyresgästen ingår Entreprenadavtalet, så snart tilldelningsbeslut fattats och avtalsspärren 
löpt ut, med den entreprenör som tilldelats uppdraget. I samband därmed ska samtliga 
rättigheter och skyldigheter i enlighet med Entreprenadavtalet skriftligen överföras på 
Hyresvärden. 
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4.9 Parterna är införstådda med att upphandlingssekretess enligt offentlighets- och 
sekretesslagen råder för samtliga i entreprenaden ingående upphandlingar fram till dess 
att tilldelningsbeslut offentliggjorts. Hyresvärden får inte röja uppgifter som omfattas av 
upphandlingssekretess och ska tillse att endast ett fåtal personer inom Hyresvärdens 
organisation får ta del av sekretessbelagd information och endast i den utsträckning detta 
är nödvändigt.

5 Tillträde

5.1 Preliminär tillträdesdag för Lokalen är det datum som står i hyreskontraktsformuläret 
(12B.3). Preliminär tillträdesdag förutsätter att (i) Kungälvs Kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna Hyresavtalet samt tillhörande marköverlåtelseavtal och beslutar om 
upphandling senast den 30 juni 2022 samt att Hyresavtalet undertecknas av Kungälvs 
kommun senast den 25 augusti 2022, och (ii) Tilldelningsbeslut för entreprenaden sker och 
vinner laga kraft, (iii) Detaljplanen vinner laga kraft senast 31 oktober 2022, och (iv) 
Hyresvärden i förekommande fall erhållit bygglov och därefter startbesked för åtgärderna, 
(v) El och VA finns tillgänglig i erforderlig omfattning för att möjliggöra Projektet och 
Hyresgästens tillträde till Lokalen (förutsatt att Hyresvärden ansökt om anslutning inom 
erforderlig tid), (vi) att kommunen har flyttas de ev. ledningar som behöver flyttas för att 
möjliggöra byggnation innan aktuell byggstart samt (vii) och att dagvattenfrågan går att 
lösa på ett rimligt sätt. Vid försening ska den preliminära tillträdesdagen flyttas fram i 
motsvarande mån, såvida längre förlängning inte erfordras med hänsyn till de 
entreprenadarbeten som påverkas därav. 

Hyresvärden ska meddela definitiv tillträdesdag senast 4 månader i förväg.  

Ett försenat tillträde till Lokalen ger inte Hyresgästen rätt att frånträda Hyresavtalet i förtid. 

För det fall Tillträdesdagen, i enlighet med bestämmelserna i denna bilaga, flyttas fram ska 
hyrestiden förskjutas i motsvarande mån.

5.2 Efter att Hyresvärden har meddelat definitiv tillträdesdag har Hyresvärden endast rätt att 
flytta fram den definitiva tillträdesdagen om det därefter uppstår förseningar som beror 
på omständigheter som anges i punkten 8 (ÄTA-arbeten), punkten 9 (Besked från 
Parterna), i punkten 10 (Hyresgästens egna arbeten), eller om det på annat sätt uppstår 
förseningar som är utom Hyresvärdens kontroll (exempelvis krig eller upplopp, strejk, 
blockad, eldsvåda, epidemi, naturkatastrof, ingrepp av offentlig myndighet, el och VA inte 
har funnits tillgänglig i erforderlig omfattning för byggnation och tillträde eller annan 
liknande omständighet som Hyresvärden inte råder över).     

Om det inom ramen för Projektet har sökts bygglov, eller gjorts anmälan enligt PBL som 
kräver startbesked, har Hyresvärden också rätt att flytta den definitiva tillträdesdagen för 
Lokalen om det uppstår förseningar som beror på uteblivet myndighetsbeslut, eller som 
uppkommer till följd av myndighets underlåtenhet att meddela slutbesked, förutsatt att 
det inte beror på Hyresvärden eller något förhållande på Hyresvärdens sida.
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5.3 Om Hyresgästens tillträde försenas på grund av tidsförskjutning som beror på de 
omständigheter som anges i punkten 8 ÄTA-arbeten, där tidsförskjutningen orsakas av 
beställningar från Hyresgästen eller beror på andra orsaker som anges i punkten 8.8 nedan 
(dock ej om förseningen uppstår i anledning av arbeten som beror på brister i 
förfrågningsunderlaget som Hyresvärden skäligen har kunnat förutse), punkten 9 (Besked 
från Parterna), eller punkten 10 (Hyresgästens egna arbeten), ska Hyresgästen erlägga 
ersättning till Hyresvärden med ett belopp motsvarande hyra jämte hyrestillägg från och 
med den tillträdesdag som skulle ha gällt om inte förseningen förelegat. Om Hyresvärden 
helt eller delvis undvikit försening (som orsakats av Hyresgästen) genom att vidta forcering, 
ska Hyresgästen även ersätta Hyresvärden för dennes kostnader för forceringen, förutsatt 
att forceringsåtgärden har godkänts av Hyresgästen. Om Hyresgästen i avvaktan på 
slutbesked/interimistiskt slutbesked ges tillträde till del av Lokalen ska Hyresgästen erlägga 
hyra och hyrestillägg för tillträdd del av Lokalen, beräknad utifrån total hyra multiplicerat 
med tillträdd yta dividerat med total yta. 

5.4 Hyresgästen är medveten om att olika former av störningar kommer uppkomma i samband 
med genomförandet av Projektet. Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyra för 
hinder eller men i nyttjanderätten eller annan ersättning till följd av genomförandet av 
Projektet. Hyresgästen förbinder sig att efter hyrestidens början godta kvarvarande 
arbeten av skälig omfattning. Arbetens ska inte anses vara av skälig omfattning om dessa 
stadigvarande påverkar Hyresgästens användande av väsentliga delar av lokalen (tex 
nedstängning av en hel hemvist eller avdelning). Dessa arbeten ska, i möjligaste mån, ske 
på sådant sätt att Hyresgästens verksamhet inte störs eller påverkar Hyresgästens 
möjlighet att nyttja Lokalen. Om så påkallas från Hyresgästen, ska en ”Risk- och 
konsekvensbedömning” ske med verksamhetsansvarig hos Hyresgästen innan sådana 
kvarvarande arbeten utförs.  Verksamhetsansvarig är även skyldig att påkalla 
skyddsombuds medverkan om så anses vara nödvändigt. 

5.5 Skulle av Hyresvärden meddelad definitiv tillträdesdag enligt punkt 5.1 eller framflyttad 
tillträdesdag enligt punkt 5.2 ovan inträffa senare än preliminär tillträdesdag på grund av 
omständighet som Hyresvärden råder över eller ansvarar för, är Hyresgästen berättigad till 
ersättning för de faktiska kostnader som föranletts av en sådan försening. Ersättningen är 
begränsad till ett skadeståndsbelopp om maximalt 50 000 kronor per vecka och maximalt 
till ett belopp om 1 000 000 kronor. Hyresgästen ska skriftligen meddela Hyresvärden om 
denne vill framställa krav på ett sådant skadestånd. 

6 Hyresgästmöten

6.1 Under tiden från det att Projektet påbörjats till dess att detsamma slutbesiktigats ska 
Hyresvärden ansvara för att vid behov kalla Hyresgästen till möten, ”Hyresgästmöten”. 
Parterna skall vid mötena företrädas av ovan angivna ombud eller av person som skriftligt 
befullmäktigats av ombudet. Utöver dessa ombud kan andra personer närvara vid mötena 
efter överenskommelse Parterna emellan. Det åligger respektive Part att kalla eventuella 
personer utöver ombud. Parterna ska vid första Hyresgästmötet enas om frekvens och 
schemaläggning av dessa möten. Vid behov ska Part på begäran av den andra Parten 
närvara vid extra möte vilket ska hållas utan dröjsmål från påkallandet. Hyresvärden ska 
snarast möjligt delge Hyresgästen protokoll från byggmöten samt protokoll från 
slutbesiktning. 



50/22 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre - KS2022/0779-1 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre : 5 PGB Hemsö 220601

                                                                                                                            Sign
Hyresvärd Hyresgäst

7 (10)

6.2 Projektets budget ska kontinuerligt följas upp. Vid varje Hyresgästmöte ska en ekonomisk 
avstämning göras.

6.3 Vid Hyresgästmötena ska Hyresvärden föra protokoll, vilka ska justeras av Parterna. 
Protokollen ska tillhandahållas Hyresgästen snarast och Hyresgästen åtar sig att returnera 
det justerade protokollet inom 7 arbetsdagar efter erhållandet. I protokollet ska bl.a. anges 
vilka handlingar som Parterna tillhandahållit varandra samt de frågor som tagits upp och 
eventuella beslut som fattats.

7 Översiktlig tidplan för projektet med beskedtidplan

Av beskedtidplan framgår översiktligt Projektets olika faser med projektering, upphandling, 
tilldelning, genomförande av huvudentreprenad, åtgärder samt bedömd preliminär 
tillträdesdag. I beskedstidplan redovisas också när besked ska vara Hyresvärden tillhanda. 
Tidplanen kommer att uppdateras och preciseras kontinuerligt under projekteringen och 
genomförandet av Projektet. Efter upphandlad huvudentreprenad kommer denna 
översiktliga tidplan att justeras och preciseras utefter den huvudtidplan som 
entreprenören upprättat.

8 ÄTA-arbeten

8.1 Parterna har fram till tillträdet rätt att lämna besked (Hyresvärden) eller framställa 
önskemål (Hyresgästen) om förändring av Lokalens skick, utformning, utförande eller 
funktion genom ändring, tillägg eller avgående arbeten ”ÄTA”. 

8.2 Hyresvärden ska utan oskäligt dröjsmål ta ställning till önskemålet om ÄTA. För det fall en 
utredning av ÄTA behövs ska Parterna skriftligen överenskomma om det. En utredning 
innefattar, om inte annat anges i överenskommelsen, projektering och beräkning av tids- 
och konsekvenserna av eventuell ÄTA. Hyresvärden ska därefter redovisa resultatet av 
projekteringen till Hyresgästen så snart det kan ske. Hyresvärden ska i samband med 
redovisningen av resultatet av projekteringen även redovisa förslag till överenskommelse 
enligt punkten 8.5 nedan.

8.3 Om Hyresvärden ska genomföra en utredning av förutsättningarna för ÄTA ska 
Hyresgästen kontant ersätta Hyresvärden för dennes självkostnader (alla externa 
kostnader) för utredningen samt påslag för Hyresvärdens interna kostnader om 9 procent 
av den externa självkostnaden. Efter begäran från Hyresgästen ska Hyresvärden i förväg 
tillhandahålla en uppskattning av kostnaderna för utredningen. Hyresgästen äger när som 
helst avbryta utredningen genom att skriftligen meddela Hyresvärden det. Om så sker ska 
Hyresgästen ersätta Hyresvärden för Hyresvärdens verifierade kostnader för 
projekteringen av berörd ÄTA.
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8.4 Om en utredning har skett är inte Hyresvärden eller Hyresgästen skyldig att träffa 
överenskommelse om ÄTA. Hyresvärdens rätt att neka till en efterföljande 
överenskommelse förutsätter dock sakligt skäl. Som sakligt skäl ska t.ex. anses att 
ändringen medför en värdeminskning av byggnaden, att ändringen påverkar fasaden eller 
att ändringen medför en negativ påverkan på tekniska system inom byggnaden. Sakligt skäl 
ska även anses vara att Hyresvärden drabbas av en kostnadsökning eller intäktsminskning 
och Parterna inte kan enas om en ekonomisk lösning kring detta. Om parterna inte är 
överens kring om ÄTA kan innebära en negativ värdeminskning av byggnaden eller en 
negativ påverkan på tekniska system, ska parterna, anlita en oberoende värderingsman 
eller besiktningsman (som en del av utredningskostnaden) som skyndsamt har att ta 
ställning till om sakligt skäl föreligger.   

8.5 Överenskommelse om ÄTA ska för att vara gällande träffas skriftligen enligt bifogade ÄTA-
blankett, bilaga 5.6. Detta gäller samtlig ÄTA som påverkar hyresnivån och ÄTA som 
Hyresgästen direktbetalar. Kostnader för oförutsedda ÄTA-arbeten samt övriga kostnader 
som inte någon av parterna kunnat förutse (t.ex. myndighetsbeslut eller hinder i mark) ska 
redovisas i ÄTA-blankett så snart denna har blivit känd för Hyresvärden. 

Av överenskommelsen ska bl.a. framgå om kostnaden för ÄTA ska läggas till det 
hyresgrundande beloppet eller om den ska direktbetalas kontant av Hyresgästen.  Parterna 
kan i överenskommelsen besluta om en fast ersättning. I så fall ska alltid ett tillägg om 9 
procent beräknat på den fasta ersättningen påföras Hyresgästen (detta utgör ersättning 
för Hyresvärdens internkostnad). Om det inte träffas någon särskild överenskommelse om 
fast ersättning ska Hyresgästen ersätta Hyresvärden för dennes självkostnader (alla externa 
kostnader) för arbetet. Sådana kostnader inkluderar bland annat kostnader för material, 
projektering, arbete, hjälpmedel, underentreprenörer och samordning på arbetsplatsen. 
Därutöver ska Hyresgästen till Hyresvärden erlägga ersättning för Hyresvärdens interna 
kostnader. Denna kostnad ska utgöras av ett påslag om 9 procent beräknat på den externa 
självkostnaden. Oförutsedda ÄTA-arbeten samt övriga kostnader som inte någon av 
parterna kunnat förutse (t.ex. myndighetsbeslut eller hinder i mark) ska hanteras inom den 
Ekonomiska Ramen i Samverkansavtalet, varvid först ska göras ett påslag för Hyresvärdens 
självkostnader inklusive interna kostnader enligt vad som angivits ovan i denna punkt.  

Om en ändring eller tillägg medför en besparing för Hyresvärden, ska besparingen i första 
hand kvittas mot ändring eller tillägg som leder till ökade kostnader och i andra hand ska 
besparingen tillkomma Hyresgästen och regleras i hyran enligt den Ekonomiska Ramen i 
Samverkansavtalet. Verksamhetsspecifik ÄTA som medför besparingar ska dock inte kvittas 
mot ökade kostnader.   

8.6 Oavsett vad som anges i punkt 8.2-8.5 ska Hyresvärden svara för kostnader för arbeten 
som beror på brister i förfrågningsunderlaget som Hyresvärden skäligen har kunnat 
förutse.

8.7 Under Projektets gång kommer förändringar att tas upp i en ÄTA-lista. ÄTA-listan ska 
avstämmas löpande mellan Hyresgästen och Hyresvärdens projektledare. Beslut om 
genomförande fattas normalt på Hyresgästmöten.
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8.8 Hyresvärden har rätt att, efter samråd med Hyresgästen, besluta om mindre ändringar av 
bl.a. planlösningen och funktionen i Lokalen som kan komma att krävas av 
konstruktionsskäl eller liknande skäl, annan författning eller myndighetsbeslut. Kostnader 
för ändringar som uppstår på grund av författning eller myndighetsbeslut är att betrakta 
som oförutsedda kostnader och ska hanteras inom den Ekonomiska Ramen som anges i 
Samverkansavtalet.  

8.9 Så snart Hyresvärden har haft kostnad (även delkostnad) som i överenskommelsen om ÄTA 
ska direktbetalas enligt ÄTA-blankett äger Hyresvärden fakturera Hyresgästen, varvid en 
betalningstid om 30 dagar ska tillämpas. Hyresgästen är medveten om att Hyresvärden kan 
komma att vänta till efter tillträdesdagen med att avsända faktura. Betalningsskyldighet för 
Hyresgästen för utredning av eventuell ÄTA samt för beställd ÄTA är att betrakta som hyra 
(som betalas vid ett tillfälle om inte annat anges).

8.10 I det fall Parterna enligt ovan har överenskommit om ÄTA som inneburit att hyran eller 
arean för Lokalen enligt Hyresavtalet ska förändras eller att ansvaret för drift, underhåll, 
utbyte, ägande eller återställande förändrats i förhållande till Hyresavtalet, eller att 
hyrestiden förändrats, ska sådan överenskommelse, före tillträdet, dokumenteras i form 
av ett tilläggsavtal till Hyresavtalet.

8.11 Parterna är överens om att Hyresgästen har rätt att inom tre månader från tillträdet 
framställa önskemål om mindre ÄTA (exempelvis uppsättande av hylla, krokar, 
gardinstänger eller utformande av en fondvägg), enligt de regler som anges kring ÄTA i 
denna bilaga punkt 8 . Sådan ÄTA ska betalas kontant av Hyresgästen och beställningen 
ska, om Hyresvärden så kräver, hanteras i ett tilläggsavtal till Hyresavtalet.  

9 Besked från Parterna

9.1 Projektet ska genomföras i nära samarbete mellan Parterna. Hyresgästen ska ansvara för 
att erforderliga besked och synpunkter utan dröjsmål, i förhållande till Beskedstidplan, 
lämnas i alla verksamhetsspecifika frågor till Hyresvärdens ombud. Tillkommer frågor som 
inte omfattas av Beskedstidplanen (eller om sådan inte har upprättats) ansvarar 
Hyresgästen för att besvara dessa och lämna all erforderlig information utan oskäligt 
dröjsmål, dock senast inom 7 arbetsdagar från det att frågan framställts skriftligen. 

9.2 Om besked inte lämnas inom 7 arbetsdagar har Hyresvärden rätt att välja utförande, efter 
meddelande därom till Hyresgästen.

9.3 Såvida annat inte anges i denna bilaga ska Hyresvärden upprätta de handlingar som 
erfordras för genomförandet av Projektet, exempelvis beskrivningar och ritningar, med 
undantag för verksamhetsrelaterade/hyresgästspecifika handlingar som tas fram av 
Hyresgästen. Respektive Part ansvarar själv för riktigheten av den information som lämnas 
till den andre samt för de handlingar som Part själv upprättar eller låter upprätta. 
Hyresvärden ska, [i enligt vad som anges i Beskedstidsplanen,] tillhandahålla sådana 
handlingar såsom exempelvis beskrivningar och ritningar för Hyresgästens kännedom, 
granskning samt, när så erfordras, godkännande. Hyresgästen har då möjlighet att lämna 
besked eller önskemål om ändring eller tillägg enligt punkt 8 ovan.



50/22 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre - KS2022/0779-1 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre : 5 PGB Hemsö 220601

                                                                                                                            Sign
Hyresvärd Hyresgäst

10 (10)

10 Hyresgästens egna arbeten

10.1 Förutsatt Hyresvärdens föregående skriftliga godkännande äger Hyresgästen rätt att utföra 
egna arbeten inom Lokalen, nedan ”HG-arbeten”, i enlighet med upprättad tidplan. I det 
fall att godkännande ges skall Parterna skriftligen överenskomma vilka tids- och 
kostnadskonsekvenser arbetena innebär. Utgångspunkten därvidlag är att Hyresgästen har 
att stå för samtliga kostnader och den tidspåverkan HG-arbetena innebär. Hyresgästen 
ansvarar även för att denne har använder korrekt ritningsunderlag vid dennes inredning av 
lokalen.  

10.2 I det fall Hyresvärden godkänner att HG-arbeten får utföras ansvarar Hyresgästen också 
för samtliga skador som Hyresgästen, Hyresgästens entreprenörer eller dennes 
underentreprenörer orsakar. Det område inom vilket HG-arbetena skall utföras skall 
avsynas av Parterna innan arbetena påbörjas. Det åligger Hyresvärden att samordna 
arbetena inom Projektet med HG-arbetena. Hyresgästen förbinder sig att följa 
Hyresvärdens och eventuell byggarbetsmiljösamordnares instruktioner rörande 
samordning av arbeten och arbetsmiljö.

11 Tillträdessyn

Parterna ska i samband med tillträdet genomföra en tillträdessyn. Om det på 
tillträdesdagen inte är möjligt att göra syn avseende viss yta, ska ytan avsynas separat vid 
snarast möjliga tillfälle. Tillträdessyn är inte att likställa med den eller de slutbesiktningar 
som Hyresvärden genomför med dennes entreprenör. Det noteras att det i särskilda 
bestämmelser anges att Hyresgästen godtar vissa provisoriska anordningar, injusterings-
arbeten m.m.
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GRÄNSDRAGNINGSLISTA INVESTERING 

Bilaga 5.1
Hyresavtal nr i fastigheten, ortAvser

51210 0100 00 Ängegärde 5:1, del av, och Tveten 1:1, del av, 
Kungälv
Personnr/orgnrHyresvärd

Hemsö Bänken AB 556718-3396
Personnr/orgnrHyresgäst

Kungälvs kommun 212000-1371

Allmänt

Denna gränsdragningslista är en underbilaga till Projektgenomförandebilagan, Bilaga 5 och avser enbart 
att reglera ansvaret för investeringar som ska ske under den tid som Projektgenomförandebilagan äger 
tillämpning. Av bilagorna Teknisk beskrivning, Typrumsbeskrivning och Typritningar framgår vilka 
investeringar som ingår i avtalet. 

Ansvar för underhåll och utbyte av det objektet som tillförs framgår av Gränsdragningslista förvaltning, 
Bilaga 3 till hyresavtalet. 

Definition: 

Investering: Med investering avses att stå kostnaden för att objektet tillförs lokalen för första 
gången.   

Utför: Med utför avses vem som ansvarar för att montera eller installera objektet. 
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                                                                                                                                         Sign
Hyresvärd Hyresgäst

2 (6
)
)

Investerar Utför                   
                                                                                                                       
Kommentar

    HV HG HV HG
VA, TOMT, SKOLGÅRD   

Ledningssystem x x
Brunnar x x

Hårdgjorda ytor (t ex sten, tegel, 
betongplattor, asfalt) x x
Grusade ytor x x
P-platser inkl markeringar x x HV ansvarar inom ramen för bygglovskraven 

Utrustning p-platser (ex laddstolpar) x x
HV förbereder med kanalisation till 2 
laddstolpar placerade

Utrustning för cykelparkering på tomt x x HV ansvarar inom ramen för bygglovskraven 

Inhägnader, grindar, stängsel x x

Belysningsarmaturer på tomt x x
HV bekostar i enligt förfrågningsunderlag. 
Övrig belysning bekostas av HG

Lampor, lysrör och dylikt x x
 Miljörum i bottenplan x x Erforderliga kärl bekostas av HG.

Skyltar på tomt x x
Flaggstång x x I projektet ingår en (1st) flaggstång.

Flaggor samt tillbehör (t ex flagglina) x x
Planteringar (t ex blomrabatter) x x
Buskar, träd, häckar x x
Gräsytor ej konstgräs x x

Bänkar, sittplatser, fast monterade x x
Konstgräs, barkflis, ev asfaltsgummi x x
Övrig fast utrustning på tomt x x

BYGGNAD UTVÄNDIGT

Tätskikt x x
Takbeläggning x x
Takavvattning x x
Stegar, gångbryggor, säkerhetsutrustning x x
Takfönster, takluckor, lanterniner, 
ljuskupoler, rökluckor x x
Övrigt yttertak x x
TV-Antenn x x Ej aktuellt

Skyltar på fasader, fastighetsrelaterade x x
Skyltar på fasader, verksamhetsrelaterade x x Enligt överenskommelse med HV
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                                                                                                                                         Sign
Hyresvärd Hyresgäst

3 (6
)
)

Investerar         Utför                  Kommentar
HV HG HV HG

FASADER

Fasadytor x x
Fönsterkarm, fönsterfoder, fönsterdörrar x x
Fönsterglas x x

Solavskärmning invändigt (t ex persienner) x x

HV ansvarar för persienner inom ramen för 
aktuellt certifieringsinstitut samt BBR 
avseende solvärmelast, energi och dagsljus

Solavskärmning utvändigt x x

HV ansvarar för utvändig solavskärmning 
inom ramen för aktuellt certifieringsinstitut 
samt BBR avseende solvärmelast, energi 
och dagsljus. 

Belysningsarmaturer på fasad x x
HV ansvarar för belysning enligt bygglov. 
Övrig belysning bekostar HG. 

Lampor, lysrör och dylikt x x

HV ansvarar för allmän belysning inom 
ramen för aktuellt certifieringsinstitut och 
BBR. 

ENTRÉER
Entrépartier, dörrar, glaspartier (inkl. 
tillbehör) x x

Automatisk dörröppnare x x
HV bekostar inom ramen för BBR-krav 
(tillgänglighet eller brand)

Rullstolsramp x x
HV bekostar inom ramen för BBR-krav 
(tillgänglighet)

Skrapgaller entréer x x
Ej aktuellt

BYGGNAD INVÄNDIGT

Stomme x x
Dörrar, glaspartier x x
Hissar x x

YTSKIKT

Golv x x
Tak x x
Väggar x x

WC/VÅTRUM/STÄD

Sanitetsgods x x
Spegel ovan tvättställ i WC/RWC x x
Hållare för 
pappershanddukar/toalettpapper/tvådispen
ser x x
Duschslangar och munstycken x x
Hyllor på konsolsystem i städutrymme x x I enlighet med ritning
Vitvaror i tvättstuga, tvätt-och 
torkutrustning x x I enlighet med ritning

Skötbord x x I enlighet med ritning
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Hyresvärd Hyresgäst

4 (6
)
)

Investerar         Utför                  Kommentar
HV HG HV HG

INREDNING

Boenderum/lgh

Duschväggar x x
Tvättmaskin/torktumlare i WC/RWC i 
boenderum x x
Övrig inredning och inredningsdetaljer i 
boenderum x x
Lös monterad konst x x
Skenor för taklyft ovan säng x x Motor och lyftanordning = HG

Medicinskåp 1st/boenderum x x
Värdefackskåp 1 st/boenderum x x
Kapphylla/klädfack x x

Verksamhetsytor

Vikväggar x x Ej aktuellt i projektet

Låsbara skåp för personal/värdeskåp x x
Omklädningsskåp till personal x x
Mörkläggning invändigt x x
Whiteboard x x I mötesrum i enl med ritning

Vitvaror, fast monterad x x
Vitvaror, lös (ex Micro, kokplattor) x X HV ansvarar för framdragning av el 

Skyltar, fastighetsrelaterade x x
HV ansvarar för skyltar för WC, städ, hissar, 
teknik, nödutrymning

Skyltar, verksamhetsrelaterade x x
AV-utrustning x x
Övrig verksamhetsspecifik utrustning och 
inredning x x

Kaffemaskin x x
HV ansvarar för förberedelse av el och 
vatten

Övriga möbler och lös inredning, tex möbler x x

Gäller även möbler som skruvas fast, men 
som normalt betraktas som lös inredning 
tex skåp, hyllor etc

SPECIALFUNKTIONER

SOLRUM
Förberedelse för solrum; kanalisation, 
ventilation etc x x
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                                                                                                                                         Sign
Hyresvärd Hyresgäst

5 (6
)
)

Investerar Utför                 Kommentar
HV HG HV HG

VVS OCH VENTILATION

Pumpar x x
Golvbrunnar x x
Fettavskiljare x x
Gipsavskiljare x x
Vattenledningar/avloppsledningar x x
Tappkranar och termostatblandare x x
Reglerutrustning x x
Kanalsystem för luftbehandling x x
Fläktaggregat x x
Ventilationsdon x x
Filter (för luftbehandling) x x
Värmeledningssystem x x
Värmeväxlare x x
Imkanal kök x x Där så erfordras (ej i boendelägenheter)

ELINSTALLATIONER

Lampor, lysrör, glimtändare, säkringar x x
Kraftledningar (även på tomt) x x
Transformatorer (högspänningsanläggning) x x
Elcentraler x x
Armaturer allmänbelysning (inkl. HF-don) x x
Armaturer platsbelysning (inkl. HF-don) x x
Armaturer miljöbelysning (inkl. HF-don) (t ex 
vid konst, växter) x x
Eluttag utvändiga, invändiga x x

LARM OCH PASSAGE

Driftlarm för fastighetens tekniska system x x
Inbrottslarm x x
Utrymningslarm x x
Övriga verksamhetslarm x x
Nödsignalsystem, WC/RWC x x
Passersystem inom byggnaden/till lokalen 
samt utifrån x x

HV ansvarar för förberedelse med 
kanalisation 

Entrésignalsystem, porttelefon x x
HV ansvarar för förberedelse med 
kanalisation 

Styr- och övervakningssystem för 
verksamhetsutrustning x x
Låscylinder och nycklar x x
BRAND

Handbrandsläckare, utrymningstavla x x
HV ansvarar för det som krävs för 
godkänt slutbevis

Utrymningsskylt, belyst x x
HV ansvarar för det som krävs för 
godkänt slutbevis
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                                                                                                                                         Sign
Hyresvärd Hyresgäst

6 (6
)
)

Se separat gränsdragningslista systematiskt 
brandskyddsarbete

TELE, RADIO/TV, DATA

Kanalisation, tele/data x x

Ledningsnät, data/bredband x x
HV bekostar till anslutningspunkt i 
fastigheten. 

TV-abonnemang x x
AV-utrustning ex projektor, projektorduk, 
ljudsystem, högtalare, högtalaranläggning x x
Smartboards x x
Post, kallelsesignalsystem x x
System för ljud-och bildöverföring x x
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Nybyggnad av äldreboende Rumsbeskrivning

Rum: Trapphus
Rumsnr: 

Rumsdel Produkt Beskrivning Förklaring/Kommentar

Golv Klinker

Höganäs Keratech 30x60 
cm, K40732, matt 
dunkelgrau (grå). Fog i liknande färg

Klinker Avvikande kulör på klinker
Första och sista trappsteget i 
varje trapplöp

Sockel Klinker

Höganäs Keratech 30x60 
cm, K40732, matt 
dunkelgrau (grå). 7 cm hög 

Väggar Målad NCS S0502-Y (vit) glans 5-7

Tak Nerpendlat undertak Rockfon Enligt undertaksritning

Målad NCS S0500-N (vit) glans 5-7 Under tapplöp

Övrigt Postbox Swebox G2, modell D14, grå

Våningsregister Porttavla (6xA4)

Skrapmatta Kåbematta Placering enligt planritning

Smidesräcken NCS S7500-N

Handledare Ek

Handbrandsläckare 6 kg pulversläckare Placering enligt planritning

Installation Brandtablå Infälld i vägg Placering enligt planritning
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Nybyggnad av äldreboende Rumsbeskrivning

Rum: Korridor
Rumsnr: 

Rumsdel Produkt Beskrivning Förklaring/Kommentar

Golv Plastmatta
Tarkett Id Inspiration Click, 
Oak

Sockel Folierad Ek

Väggar Målad NCS S0502-Y (vit) glans 5-7

Tak Nerpendlat undertak Rockfon Enligt undertaksritning

Övrigt Hörnskydd Ek

Installation
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Nybyggnad av äldreboende Rumsbeskrivning

Rum: RWC
Rumsnr: 

Rumsdel Produkt Beskrivning Förklaring/Kommentar

Golv Plastmatta
Tarkett Granit Safe T, kulör 
Mellangrå, artnr. 3052699

Sockel Plastmatta
Tarkett Granit Safe T, kulör 
Mellangrå, artnr. 3052699

Väggar Kakel
Höganäs Arquitectos 20x20 
cm, CM 2300, vit matt. Enligt uppställningsritning

Kakelpelare

Höganäs Arquitectos, 20x20 
cm, CM2395S, NCS S6020-
B90G, Victorian Green, 
(mörkgrön), matt. Enligt uppställningsritning

Tak
Nerpendlat 
Hygienundertak Rockfon Enligt undertaksritning

Övrigt Spegel Laminerad 45x90 cm Enligt uppställningsritning

Integrerade 
stödhandtag WC

2 st. Trident artnr. 2603380, 
vit Enligt uppställningsritning

Pappershållare för 
enhandsbruk 2 st. Trident artnr. 2618000 Enligt uppställningsritning

Toalettpappers-
hållare Tork T1, svart Enligt uppställningsritning

Toalettborste inkl. 
hållare Logis Hansgrohe, borstat stål Enligt uppställningsritning

Tvål-/desinfektions-
dispenser med 
armbågsbygel 2 st. Dispenso 600 Enligt uppställningsritning

Handdukspappers-
hållare Tork M1, svart Enligt uppställningsritning

Trådpapperskorg Väggfast, Ahlsell art nr.A366 Enligt uppställningsritning

Handdukshängare
2 st Base 200, artnr.  
22005060. Enligt uppställningsritning

Korg för sanitetpåsar
Väggfast, Bbgruppen artnr. 
22001995 Enligt uppställningsritning

Draghandtag på dörr Trident, artnr. 815, antracitgråEnligt uppställningsritning
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Nybyggnad av äldreboende Rumsbeskrivning

Rum: RWC
Rumsnr: 103

Installation Vägghängd WC
WC Gustavsberg 5522, WC-
lock svart. Enligt uppställningsritning

Tvättställ Ifö artnr. 264200031 Enligt uppställningsritning

Tvättställsblandare
FM Mattsson Vård och 
Omsorg 9000E Extra lång spak.
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Nybyggnad av äldreboende Rumsbeskrivning

Rum: Lobby
Rumsnr: 

Rumsdel Produkt Beskrivning Förklaring/Kommentar

Golv Plastmatta
Tarkett Id Inspiration Click, 
Oak

Sockel Folierad Fabriksmålad Vit

Väggar Målad NCS S0502-Y (vit) glans 5-7

Fondvägg, målad NCS S5540-R70B (blå)
Placering enligt blå markering, 
se bild

Tak Nerpendlat undertak Rockfon Enligt undertaksritning

Övrigt Handbrandsläckare 6 kg pulversläckare Placering enligt planritning

Installation
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Nybyggnad av äldreboende Rumsbeskrivning

Rum: Vindfång
Rumsnr: 

Rumsdel Produkt Beskrivning Förklaring/Kommentar

Golv Klinker

Höganäs Keratech 30x60 
cm, K40732, matt 
dunkelgrau (grå). Fog i liknande färg

Sockel Klinker

Höganäs Keratech 30x60 
cm, K40732, matt 
dunkelgrau (grå). 7 cm hög 

Väggar Målad NCS S0502-Y (vit) glans 5-7

Tak Nerpendlat undertak Rockfon Enligt undertaksritning

Övrigt Skrapmatta Kåbematta Placering enligt planritning

Installation
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Nybyggnad av äldreboende Rumsbeskrivning

Rum: Korridor
Rumsnr: 

Rumsdel Produkt Beskrivning Förklaring/Kommentar

Golv Plastmatta
Tarkett Id Inspiration Click, 
Oak

Sockel Folierad Ek

Väggar Målad NCS S0502-Y (vit) glans 5-7

Tak Nerpendlat undertak Rockfon Enligt undertaksritning

Övrigt Påkörningsskydd Eklaminat Höjd 30 cm, på båda sidor 

Hörnskydd Ek

Ledstång Ek

Dörrskylt Clipline EK A4 1 st per lgh-dörr

Postlåda Mini, Bruka design vit 1 st per lgh-dörr

Installation Ringklocka 1 st per lgh-dörr

106, 142, 206, 242, 306, 342
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Nybyggnad av äldreboende Rumsbeskrivning

Rum: Elcentral
Rumsnr: 

Rumsdel Produkt Beskrivning Förklaring/Kommentar

Golv Dammbunden betong

Sockel

Väggar Målad NCS S0502-Y (vit) glans 5-7 Endast målad.

Tak

Övrigt

Installation

106B, 142B, 206B, 242B, 306B, 342B
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Nybyggnad av äldreboende Rumsbeskrivning

Rum: Hall/Kokvrå i boendelägenhet

Rumsnr: 

Rev. Datum:   

Rumsdel Produkt Beskrivning Förklaring/Kommentar

Golv Plastmatta
Tarkett Id Inspiration Click, 
Oak

Sockel Folierad Ek

Väggar Målad NCS S0502-Y (vit) glans 5-7

Stänkskydd

Höganäs Nova Arquitectura, 
10x20 mm, CM5530S, NCS 
S3010-Y30R (beige). Placeras bakom minikök

Tak Nerpendlat undertak Rockfon Enligt undertaksritning

Övrigt
Desinfektions-
dispenser Dispenso 600 Enligt planritning

Hatthylla  2 st Axel EK

Inredning Marbodal vitt
Enligt Marbodals 
uppställningsritning

Inredningshandtag Solo rostfri 128 mm

Minikök Trinette, ETN1084
Täckskiva för att dölja 
installationer.

Kylskåp
Electrolux, artnr: 
ERS1602AOW

Värdeskåp inkl. 
dörrvred för hänglås

Ahlsell Småfacksskåp, 
klinkalås ASSA 3913 Placerad i städskåp

Dörrfoder Ek

Installation El/Media-skåp

Köksblandare
FM Mattsson Vård och 
Omsorg 9000E Utan diskmaskinsavstängare.

107, 110, 113, 116, 119, 122, 126, 129, 132, 148, 151, 
154, 158, 161, 164, 167, 170, 173, 207, 210, 213, 216, 
219, 222, 226, 229, 232, 248, 251, 254, 258, 261, 264, 
267, 270, 273, 307, 310, 313, 316, 319, 322, 326, 329, 
332, 348, 351, 354, 358, 361, 364, 367, 370, 373.
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Nybyggnad av äldreboende Rumsbeskrivning

Rum: Allrum i boendelägenhet

Rumsnr: Datum:            2018-02-12

Rev. Datum:   

Rumsdel Produkt Beskrivning Förklaring/Kommentar

Golv Plastmatta
Tarkett Id Inspiration Click, 
Oak

Sockel Folierad Ek

Väggar Målad NCS S0502-Y (vit) glans 5-7

Fondvägg, målad NCS S4010-Y50R (beige)
Placering enligt brun 
markering, se bild

Tak Målad NCS S0500-N (vit) glans 2-3

Övrigt Tavellister Galleriskena Klick
Placering enligt röd markering, 
se bild

Installation

108, 111, 114, 117, 120, 123, 127, 130, 133, 149, 152, 
155, 159, 162, 165, 168, 171, 174, 209, 211, 214, 217, 
220, 223, 227, 230, 233, 249, 252, 255, 259, 262, 265, 
268, 271, 274, 308, 311, 314, 317, 320, 323, 327, 330, 
333, 349, 352, 355, 359, 362, 365, 368, 371, 374.
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Nybyggnad av äldreboende Rumsbeskrivning

Rum: RWC/D i boendelägenhet

Rumsnr: Datum:            2018-02-12

Rev. Datum:   

Rumsdel Produkt Beskrivning Förklaring/Kommentar

Golv Plastmatta
Tarkett Granit Safe T, kulör 
Light Beige, artnr. 3052691

Sockel Uppvikt plastmatta
Tarkett Granit Safe T, kulör 
Light Beige, artnr. 3052691 Minst 7 cm uppvik

Väggar Kakel
Höganäs Arquitectos, 20x20 
cm, CM 2300, vit matt. Enligt uppställningsritning

Kakelpelare

Höganäs Nova Arquitectura, 
20x20 cm, CM 5521S, NCS 
S2040-G40Y, May Green, 
(grön) matt. Enligt uppställningsritning

Kontrastmarkering 
bakom strömbrytare

Höganäs Nova Arquitectura, 
20x20 cm, CM 5521S, NCS 
S2040-G40Y, May Green, 
(grön) matt. Enligt uppställningsritning

Tak
Nerpendlat 
Hygienundertak Rockfon Enligt undertaksritning

Övrigt Spegel Laminerad 45x90 cm Enligt uppställningsritning

Integrerade 
stödhandtag WC

2 st. Trident artnr. 2603380, 
vit Enligt uppställningsritning

Pappershållare för 
enhandsbruk 

2 st. Trident artnr. 2618000, 
vit Enligt uppställningsritning

Reserv 
toalettpappershållare

Byggbeslag, Base 200, artnr. 
22005314 Enligt uppställningsritning

Toalettborste inkl. 
hållare WC-borste Logis, Hansgrohe Enligt uppställningsritning

Tvål-/desinfektions-
dispenser med 
armbågsbygel 2 st. Dispenso 600 Enligt uppställningsritning

Handdukspappers-
hållare Tork M1 Enligt uppställningsritning

Trådpapperskorg Ahlsell, artnr. A366, vit Enligt uppställningsritning

109, 112, 115, 118, 121, 124, 128, 131, 134, 150, 153, 
156, 160, 163, 166, 169, 172, 175, 208, 212, 215, 218, 
221, 224, 228, 231, 234, 250, 253, 256, 260, 263, 266, 
269, 272, 275, 309, 312, 315, 318, 321, 324, 328, 331, 
334, 350, 353, 356, 360, 363, 366, 369, 372, 375.
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50/22 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre - KS2022/0779-1 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre : 5.2 RH Rumsbeskrivning 220413

Nybyggnad av äldreboende Rumsbeskrivning

Rum: RWC/D i boendelägenhet

Rumsnr: Datum:            2018-02-12

Rev. Datum:   

109, 112, 115, 118, 121, 124, 128, 131, 134, 150, 153, 
156, 160, 163, 166, 169, 172, 175, 208, 212, 215, 218, 
221, 224, 228, 231, 234, 250, 253, 256, 260, 263, 266, 
269, 272, 275, 309, 312, 315, 318, 321, 324, 328, 331, 
334, 350, 353, 356, 360, 363, 366, 369, 372, 375.

Övrigt Handdukshängare

1 st Base 200, artnr.  
22005060. 1 st artnr.  
22005062 Enligt uppställningsritning

Stödhandtag i dusch
Trident  artnr. 2611016 inkl. 
artnr. 2630200, antracitgrå Enligt uppställningsritning

Tvålhylla Trident, antracitgrå Enligt uppställningsritning

Duschdraperistång 
inkl duschdraperi

Ahlsell draperiskena 
komplett H/V SB artnr: 
394673 Enligt uppställningsritning

Duschpall 
Etac Swift med rygg- och 
ryggstöd Enligt uppställningsritning

Badlakanstång 
Trident Stödhandtag, 
antracitgrå Enligt uppställningsritning

Draghandtag på dörr Trident, art nr. 815, antracitgråEnligt uppställningsritning

Högskåp
40x40x180 cm, vit, 2 luckor. 
Rostfria handtag.

Vägghängd. Övre skåp låsbart 
med nyckel i låsschema. Enligt 
uppställningsritning.

Badrumskåp 40x70x13 cm, Kungsör Filip Enligt uppställningsritning

Dörrfoder Ek-look Mot allrum

Installation Vägghängd WC
WC Gustavsberg 5522, WC-
lock vit. Enligt uppställningsritning

Tvättställ med 
vikningsbara 
konsoller Ifö artnr. 264200031 Enligt uppställningsritning

Tvättställsblandare
FM Mattsson Vård och 
Omsorg 9000E Extra lång spak.

Duschblandare
FM Mattsson Vård och 
Omsorg 9000E. Slang 1,5 m.
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50/22 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre - KS2022/0779-1 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre : 5.2 RH Rumsbeskrivning 220413

Nybyggnad av äldreboende Rumsbeskrivning

Rum: Utrymningstrapphus
Rumsnr: 

Rumsdel Produkt Beskrivning Förklaring/Kommentar

Golv Plastmatta
Tarkett Id Inspiration Click, 
Oak

På bottenvåning och vilplan till 
våningsentré

Dammbunden 
betong På trapplöp

Kontrastmarkering
Första och sista trappsteg i 
varje trapplöp

Sockel Folierad Ek

Väggar Målad NCS S0502-Y (vit) glans 5-7

Tak Nerpendlat undertak Rockfon Enligt undertaksritning

Övrigt Smidesräcken NCS S7500-N

Smideshandledare NCS S7500-N

Installation

125, 157, 225, 257, 325, 357, 425
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50/22 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre - KS2022/0779-1 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre : 5.2 RH Rumsbeskrivning 220413

Nybyggnad av äldreboende Rumsbeskrivning

Rum: Dokumentationsrum
Rumsnr: 

Rumsdel Produkt Beskrivning Förklaring/Kommentar

Golv Plastmatta
Tarkett Id Inspiration Click, 
Oak

Sockel Folierad Ek

Väggar Målad NCS S0502-Y (vit) glans 5-7

Tak Nerpendlat undertak Rockfon Enligt undertaksritning

Övrigt

Installation

135, 147, 235, 247, 335, 347
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50/22 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre - KS2022/0779-1 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre : 5.2 RH Rumsbeskrivning 220413

Nybyggnad av äldreboende Rumsbeskrivning

Rum: Samvaro/Matsal
Rumsnr: 

Rumsdel Produkt Beskrivning Förklaring/Kommentar

Golv Plastmatta
Tarkett Id Inspiration Click, 
Oak

Sockel Folierad Ek

Väggar Målad NCS S0502-Y (vit) glans 5-7

Fondvägg, tapet
Sandberg Wallpaper Maj  
568-71

Placering enligt beige 
markering, se bild

Tak Nerpendlat undertak Rockfon Enligt undertaksritning

Övrigt Påkörningsskydd Eklaminat Höjd 30 cm, på båda sidor 

Hörnskydd Ek

Tavellister Galleriskena Klick Se röd markering nedan

Installation

136, 146, 236, 246, 336, 346
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50/22 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre - KS2022/0779-1 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre : 5.2 RH Rumsbeskrivning 220413

Nybyggnad av äldreboende Rumsbeskrivning

Rum: Avdelningskök
Rumsnr: 

Rumsdel Produkt Beskrivning Förklaring/Kommentar

Golv Plastmatta
Tarkett Granit Safe T, kulör 
Light Beige, artnr. 3052691

Sockel Uppvikt plastmatta
Tarkett Granit Safe T, kulör 
Light Beige, artnr. 3052691 Minst 7 cm hög 

Väggar Målad NCS S0502-Y (vit) glans 20 Våtrumsfärg

Stänkskydd
Höganäs Arkitekt Wall, 
10x30 cm, 86072, matt vit. Ovan diskbänk

Stänkskydd
Höganäs Arquitectos, 
20x20cm, CM2300, matt vit. Ovan tvättställ

Tak
Nerpendlat 
Hygienundertak Rockfon Enligt undertaksritning

Övrigt Inredning Marbodal, vit
Enligt Marbodals 
uppställningsritning

Luckor Vit matt melamin, torö Enligt uppställningsritning

Bänk Rostfritt stål, dubbel diskho Enligt uppställningsritning

Bänkskiva Laminat Textilgrå 558 Enligt uppställningsritning

Knivlåda Låsbar

Spisfläkt
Electrolux, artnr: 
EFT6566OW Enligt uppställningsritning

Induktionshäll Electrolux, artnr: HOI630X Enligt uppställningsritning

Varmluftsugn Electrolux, artnr: EKC700W Enligt uppställningsritning

Diskmaskin

Miele TG8059 Hygien+ med 
tillhörande doseringssystem 
för flytdiskmedel Enligt uppställningsritning

Mikrovågsugn Electrolux, artnr: EMM17007 Enligt uppställningsritning

Kyl
2 st. Electrolux, artnr: 
ERF4114AOW Enligt uppställningsritning

Frys
Electrolux, artnr: 
EUF2748AOW Enligt uppställningsritning

Städskåp Låsbar Enligt uppställningsritning

137, 145, 237, 245, 337, 345
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50/22 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre - KS2022/0779-1 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre : 5.2 RH Rumsbeskrivning 220413

Nybyggnad av äldreboende Rumsbeskrivning

Rum: Avdelningskök
Rumsnr: 137, 145, 237, 245, 337, 345

Övrigt

Tvål-/desinfektions-
dispenser med 
armbågsbygel 2 st. Dispenso 600 Enligt uppställningsritning

Handdukspappers-
hållare Tork M1 Enligt uppställningsritning

Handbrandsläckare 6 kg pulversläckare Enligt planritning

Trådpapperskorg Ahlsell, artnr. A366, vit Enligt uppställningsritning

Installation Köksblandare
FM Mattsson Vård och 
Omsorg 9000E Med diskmaskinsavstängning

Utslagsvask Placeras i städskåp

Spolblandare 
Engrepps FM Mattsson 
9000E Med fast pip

Tvättställ Ifö Cera 2322

Tvättställsblandare
FM Mattsson Vård och 
Omsorg 9000E Extra lång spak.
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50/22 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre - KS2022/0779-1 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre : 5.2 RH Rumsbeskrivning 220413

Nybyggnad av äldreboende Rumsbeskrivning

Rum: Förråd
Rumsnr: 

Rumsdel Produkt Beskrivning Förklaring/Kommentar

Golv Plastmatta
Tarkett Id Inspiration Click, 
Oak

Sockel Folierad Ek

Väggar Målad NCS S0502-Y (vit) glans 5-7

Tak Nerpendlat undertak Rockfon Enligt undertaksritning

Övrigt Hyllplan 5 st

Installation

138, 144, 203, 238, 244, 303, 338, 344
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50/22 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre - KS2022/0779-1 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre : 5.2 RH Rumsbeskrivning 220413

Nybyggnad av äldreboende Rumsbeskrivning

Rum: Städ
Rumsnr: 

Rumsdel Produkt Beskrivning Förklaring/Kommentar

Golv Plastmatta
Tarkett Granit Safe T, kulör 
Light Beige, artnr. 3052691

Sockel Uppvikt plastmatta
Tarkett Granit Safe T, kulör 
Light Beige, artnr. 3052691 Minst 7 cm hög 

Väggar Målad NCS S0502-Y (vit) glans 20 Våtrumsfärg

Stänkskydd
Höganäs Arquitectos, 
20x20cm, CM 2300, matt vit. Ovan utslagsback

Tak
Nerpendlat 
Hygienundertak Rockfon Enligt undertaksritning

Övrigt Städset Byggbeslag artnr. BB06600 Enligt planritning

Slanghållare Byggbeslag artnr. BB72/10 Placerad under städset

Elhanddukstork För skurtrasor

Installation Utslagsvask

139, 143, 239, 243, 339, 343
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50/22 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre - KS2022/0779-1 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre : 5.2 RH Rumsbeskrivning 220413

Nybyggnad av äldreboende Rumsbeskrivning

Rum: Spol
Rumsnr: 

Rumsdel Produkt Beskrivning Förklaring/Kommentar

Golv Plastmatta
Tarkett Granit Safe T, kulör 
Light Beige, artnr. 3052691

Sockel Uppvikt plastmatta
Tarkett Granit Safe T, kulör 
Light Beige, artnr. 3052691 Minst 7 cm hög 

Väggar Målad NCS S0502-Y (vit) glans 20 Våtrumsfärg

Stänkskydd
Höganäs Arquitectos, 
20x20cm, CM 2300, matt vit. Ovan diskbänk och tvättställ

Tak
Nerpendlat 
Hygienundertak Rockfon Enligt undertaksritning

Övrigt Spegel Laminerad 45x90 cm Enligt uppställningsritning

Bänk Rostfritt stål, enkel diskho Enligt uppställningsritning

Tvål-/desinfektions-
dispenser med 
armbågsbygel 2 st. Dispenso 600 Enligt uppställningsritning

Handdukspappers-
hållare Tork M1 Enligt uppställningsritning

Trådpapperskorg Ahlsell, artnr. A366, vit Enligt uppställningsritning

Hyllplan 3 st. Rostfria Enligt uppställningsritning

Borsthållare Byggbeslag, artnr. BB72/3 Enligt uppställningsritning

Städset Byggbeslag artnr. BB06600 Enligt uppställningsritning

Installation Tvättställ Ifö Cera 2322 Enligt uppställningsritning

Tvättställsblandare
FM Mattsson Vård och 
Omsorg 9000E Extra lång spak

Köksblandare
FM Mattsson Vård och 
Omsorg 9000E Utan diskmaskinsavstängning

140, 240, 340
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Nybyggnad av äldreboende Rumsbeskrivning

Rum: Tvätt
Rumsnr: 

Rumsdel Produkt Beskrivning Förklaring/Kommentar

Golv Plastmatta
Tarkett Granit Safe T, kulör 
Light Beige, artnr. 3052691

Sockel Uppvikt plastmatta
Tarkett Granit Safe T, kulör 
Light Beige, artnr. 3052691 Minst 7 cm hög 

Väggar Målad NCS S0502-Y (vit) glans 20 Våtrumsfärg

Stänkskydd
Höganäs Arquitectos, 
20x20cm, CM 2300, matt vit. Ovan diskbänk och tvättställ

Tak
Nerpendlat 
Hygienundertak Rockfon Enligt undertaksritning

Övrigt Spegel Laminerad 45x90 cm Enligt uppställningsritning

Diskbänk Rostfritt stål, enkel tvättho Enligt uppställningsritning

Bänkskiva Laminat Textilgrå 558 Enligt uppställningsritning

Trådbackar
2 st. Ahlsell Startpaket Elfa 
Basic 74/45 artnr: 274587 Enligt uppställningsritning

Tvål-/desinfektions-
dispenser med 
armbågsbygel 2 st. Dispenso 600 Enligt uppställningsritning

Handdukspappers-
hållare Tork M1 Enligt uppställningsritning

Trådpapperskorg Ahlsell, artnr. A366, vit Enligt uppställningsritning

Hyllplan 2 st. Elfa Enligt uppställningsritning

Lakansträckare
Ahlsell Lakansträckare 
trävals artnr: 222351X Enligt planritning

Städset Byggbeslag artnr. BB06600 Enligt uppställningsritning

Tvättmaskin 3 st. Miele PW 6065 Vario På sockel, med luddlåda

Torktumlare
2 st. Miele PT 7136 
Proffitronic L Vario Plus På sockel

Torkskåp 2 st. Miele TS 2120 FL

Installation Tvättställ Ifö Cera 2322 Enligt uppställningsritning

Tvättställsblandare
FM Mattsson Vård och 
Omsorg 9000E Extra lång spak.

141, 241, 341
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Nybyggnad av äldreboende Rumsbeskrivning

Rum: Tvätt
Rumsnr: 141, 241, 341

Installation Köksblandare
FM Mattsson Vård och 
Omsorg 9000E Utan diskmaskinsavstängning
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50/22 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre - KS2022/0779-1 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre : 5.2 RH Rumsbeskrivning 220413

Nybyggnad av äldreboende Rumsbeskrivning

Rum: Sluss
Rumsnr: 

Rumsdel Produkt Beskrivning Förklaring/Kommentar

Golv Plastmatta
Tarkett Granit Safe T, kulör 
Light Beige, artnr. 3052691

Sockel Uppvikt plastmatta
Tarkett Granit Safe T, kulör 
Light Beige, artnr. 3052691 Minst 7 cm uppvik

Väggar Målad NCS S0502-Y (vit) glans 5-7 Endast målad

Tak Nerpendlat undertak Rockfon Enligt undertaksritning

Övrigt

Installation

176A
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Nybyggnad av äldreboende Rumsbeskrivning

Rum: Data/Teknik/Tele
Rumsnr: 

Rumsdel Produkt Beskrivning Förklaring/Kommentar

Golv Plastmatta
Tarkett Granit Safe T, kulör 
Light Beige, artnr. 3052691

Sockel Uppvikt plastmatta
Tarkett Granit Safe T, kulör 
Light Beige, artnr. 3052691 Minst 7 cm uppvik

Väggar Målad NCS S0502-Y (vit) glans 5-7 Endast målad.

Tak Målad NCS S0502-Y (vit) glans 5-7 Endast målad.

Övrigt

Installation

176B
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Nybyggnad av äldreboende Rumsbeskrivning

Rum: UC
Rumsnr: 

Rumsdel Produkt Beskrivning Förklaring/Kommentar

Golv Plastmatta
Tarkett Granit Safe T, kulör 
Light Beige, artnr. 3052691

Sockel Uppvikt plastmatta
Tarkett Granit Safe T, kulör 
Light Beige, artnr. 3052691 Minst 7 cm uppvik

Väggar Målad NCS S0502-Y (vit) glans 5-7 Endast målad.

Tak Målad NCS S0502-Y (vit) glans 5-7 Endast målad.

Övrigt

Installation

177A
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50/22 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre - KS2022/0779-1 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre : 5.2 RH Rumsbeskrivning 220413

Nybyggnad av äldreboende Rumsbeskrivning

Rum: Sprinklercentral
Rumsnr: 

Rumsdel Produkt Beskrivning Förklaring/Kommentar

Golv Plastmatta
Tarkett Granit Safe T, kulör 
Light Beige, artnr. 3052691

Sockel Uppvikt plastmatta
Tarkett Granit Safe T, kulör 
Light Beige, artnr. 3052691 Minst 7 cm uppvik

Väggar Målad NCS S0502-Y (vit) glans 5-7

Tak Målad NCS S0502-Y (vit) glans 5-7

Övrigt

Installation

177B
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Nybyggnad av äldreboende Rumsbeskrivning

Rum: Miljörum
Rumsnr: 

Rumsdel Produkt Beskrivning Förklaring/Kommentar

Golv Epoxi NCS S1502-Y50R (grå). 

Sockel Epoxi NCS S1502-Y50R (grå). Minst 10 cm hög 

Väggar Målad NCS S0502-Y (vit) glans 20 Våtrumsfärg

Tak
Direktmonterat 
undertak Rockfon Enligt undertaksritning

Målad NCS S0500-N (vit) glans 20 Våtrumsfärg

Övrigt Påkörningsskydd Trä
Placeras på höjd 30cm och 90 
cm.

Hörnskydd Aluminium

Städset Byggbeslag artnr. BB06600 Enligt planritning

Installation Tappventil 
Med avspolningsslang och 
upphängningsanordning

178
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Nybyggnad av äldreboende Rumsbeskrivning

Rum: Inlastning
Rumsnr: 

Rumsdel Produkt Beskrivning Förklaring/Kommentar

Golv Epoxi NCS S1502-Y50R (grå). 

Sockel Epoxi NCS S1502-Y50R (grå). Minst 10 cm hög 

Väggar Målad NCS S0502-Y (vit) glans 20 Våtrumsfärg

Tak
Direktmonterat 
undertak Rockfon Enligt undertaksritning

Målad NCS S0500-N (vit) glans 20 Våtrumsfärg

Övrigt Påkörningsskydd Trä
Placeras på höjd 30cm och 90 
cm.

Hörnskydd Aluminium

Städset Byggbeslag artnr. BB06600 Enligt planritning

Installation Tappventil 
Med avspolningsslang och 
upphängningsanordning

179
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Nybyggnad av äldreboende Rumsbeskrivning

Rum: Kontor
Rumsnr: 

Rumsdel Produkt Beskrivning Förklaring/Kommentar

Golv Plastmatta
Tarkett Id Inspiration Click, 
Oak

Sockel Folierad Ek

Väggar Målad NCS S0502-Y (vit) glans 5-7

Tak Nerpendlat undertak Rockfon Enligt undertaksritning

Övrigt

Installation

180, 379, 380
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Nybyggnad av äldreboende Rumsbeskrivning

Rum: Trapphus
Rumsnr: 

Rumsdel Produkt Beskrivning Förklaring/Kommentar

Golv Klinker

Höganäs Keratech 30x60 
cm, K40732, matt 
dunkelgrau (grå). Fog i liknande färg

Klinker Avvikande kulör på klinker
Första och sista trappsteget i 
varje trapplöp

Sockel Klinker

Höganäs Keratech 30x60 
cm, K40732, matt 
dunkelgrau (grå). 7 cm hög 

Väggar Målad NCS S0502-Y (vit) glans 5-7

Fondvägg, tapet
Photowall Waxholm Boat, 
artnr. e19727

Placering enligt rosa 
markering, se bild. Monteras 7 
cm över färdig sockel. Synlig 
vägg mellan sockel och tapet 
målas vit.

Tak Nerpendlat undertak Rockfon Enligt undertaksritning

Målad NCS S0500-N (vit) glans 5-7 Under tapplöp

Övrigt Smidesräcken NCS S7500-N

Handledare Ek

Installation
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50/22 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre - KS2022/0779-1 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre : 5.2 RH Rumsbeskrivning 220413

Nybyggnad av äldreboende Rumsbeskrivning

Rum: Korridor
Rumsnr: 

Rumsdel Produkt Beskrivning Förklaring/Kommentar

Golv Plastmatta
Tarkett Id Inspiration Click, 
Oak

Sockel Folierad Ek

Väggar Målad NCS S0502-Y (vit) glans 5-7

Tak Nerpendlat undertak Rockfon Enligt undertaksritning

Övrigt Hörnskydd Ek

Handbrandsläckare 6 kg pulversläckare Placering enligt planritning

Installation
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50/22 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre - KS2022/0779-1 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre : 5.2 RH Rumsbeskrivning 220413

Nybyggnad av äldreboende Rumsbeskrivning

Rum: Personal WC
Rumsnr: 

Rumsdel Produkt Beskrivning Förklaring/Kommentar

Golv Plastmatta
Tarkett Granit Safe T, kulör 
Light Beige, artnr. 3052691

Sockel Uppvikt plastmatta
Tarkett Granit Safe T, kulör 
Light Beige, artnr. 3052691 Minst 7 cm hög 

Väggar Kakel
Höganäs Arquitectos, 20x20 
cm, CM 2300, vit matt. Enligt uppställningsritning

Fondvägg

Höganäs Nova Arquitectura, 
20x20 cm, CM 5521S, NCS 
S2040-G40Y, May Green, 
(grön) matt. Vägg bakom WC-stol

Tak
Nerpendlat 
Hygienundertak Rockfon Enligt undertaksritning

Övrigt Spegel Laminerad 45x90 cm Enligt uppställningsritning

Toalettpappers-
hållare Tork T1, vit Enligt uppställningsritning

Toalettborste inkl. 
hållare WC-borste Logis, Hansgrohe Enligt uppställningsritning

Tvål-/desinfektions-
dispenser med 
armbågsbygel 2 st. Dispenso 600 Enligt uppställningsritning

Handdukspappers-
hållare Tork M1 Enligt uppställningsritning

Trådpapperskorg Ahlsell, artnr. A366, vit Enligt uppställningsritning

Handdukshängare

1 st Base 200, artnr.  
22005060. 1 st artnr.  
22005062 Enligt uppställningsritning

Korg för sanitetpåsar Bbgruppen artnr. 22001995 Enligt uppställningsritning

Installation Vägghängd WC
WC Gustavsberg 5522, WC-
lock vit. Enligt uppställningsritning

Tvättställ Ifö Cera 2322 Enligt uppställningsritning

Tvättställsblandare
FM Mattsson Vård och 
Omsorg 9000E Extra lång spak.

204, 304, 406, 409
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50/22 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre - KS2022/0779-1 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre : 5.2 RH Rumsbeskrivning 220413

Nybyggnad av äldreboende Rumsbeskrivning

Rum: Samvaro
Rumsnr: 

Rumsdel Produkt Beskrivning Förklaring/Kommentar

Golv Plastmatta
Tarkett Id Inspiration Click, 
Oak

Sockel Folierad Ek

Väggar Målad NCS S0502-Y (vit) glans 5-7

Tak Nerpendlat undertak Rockfon Enligt undertaksritning

Övrigt Hörnskydd Ek

Tavellister Galleriskena Klick
Placering enligt röd markering, 
se bild

Installation

205, 305
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50/22 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre - KS2022/0779-1 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre : 5.2 RH Rumsbeskrivning 220413

Nybyggnad av äldreboende Rumsbeskrivning

Rum: Samlingsrum
Rumsnr: 

Rumsdel Produkt Beskrivning Förklaring/Kommentar

Golv Plastmatta
Tarkett Id Inspiration Click, 
Oak

Sockel Folierad Ek

Väggar Målad NCS S0502-Y (vit) glans 2-3

Stänkskydd
Höganäs Arkitekt Wall, 
10x30 cm, 86072, matt vit. Ovan diskbänk

Tak Nerpendlat undertak Rockfon Enligt undertaksritning

Övrigt Inredning Marbodal, vit
Enligt Marbodals 
uppställningsritning

Luckor Vit matt melamin, torö Enligt uppställningsritning

Bänk Rostfritt stål, dubbel diskho Enligt uppställningsritning

Bänkskiva Laminat Textilgrå 558 Enligt uppställningsritning

Knivlåda Låsbar Enligt uppställningsritning

Skåp
Låsbar, för flytande 
diskmedel Enligt uppställningsritning

Spisfläkt
Electrolux, artnr: 
EFT6566OW Enligt uppställningsritning

Induktionshäll Electrolux, artnr: HOI630X Enligt uppställningsritning

Varmluftsugn Electrolux, artnr: EKC700W Enligt uppställningsritning

Diskmaskin

Miele G7855 Uni med 
tillhörande doseringssystem 
för flytdiskmedel Enligt uppställningsritning

Mikrovågsugn Electrolux, artnr: EMM17007 Enligt uppställningsritning

Kyl
Electrolux, artnr: 
ERF4114AOW Enligt uppställningsritning

Frys
Electrolux, artnr: 
EUF2748AOW Enligt uppställningsritning

Desinfektions-
dispenser Dispenso 600 Enligt uppställningsritning

Handdukspappers-
hållare Tork M1 Enligt uppställningsritning

Hörnskydd Ek
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50/22 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre - KS2022/0779-1 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre : 5.2 RH Rumsbeskrivning 220413

Nybyggnad av äldreboende Rumsbeskrivning

Rum: Samlingsrum
Rumsnr: 276

Övrigt Dörrfoder Ek

Tavellister Galleriskena Klick
Placering enligt röd markering, 
se bild

Installation Köksblandare
FM Mattsson Vård och 
Omsorg 9000E Med diskmaskinsavstängning
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50/22 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre - KS2022/0779-1 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre : 5.2 RH Rumsbeskrivning 220413

Nybyggnad av äldreboende Rumsbeskrivning

Rum: Medicinrum
Rumsnr: 

Rumsdel Produkt Beskrivning Förklaring/Kommentar

Golv Plastmatta
Tarkett Id Inspiration Click, 
Oak

Sockel Folierad Ek

Väggar Målad NCS S0502-Y (vit) glans 5-7

Tak
Nerpendlat 
Hygienundertak Rockfon Enligt undertaksritning

Övrigt Bänk Rostfritt stål, enkel diskho Enligt uppställningsritning

Hyllplan 5 st Enligt planritning

Tvål-/desinfektions-
dispenser med 
armbågsbygel 2 st. Dispenso 600 Enligt uppställningsritning

Handdukspappers-
hållare Tork M1 Enligt uppställningsritning

Trådpapperskorg Ahlsell, artnr. A366, vit Enligt uppställningsritning

Medicinkylskåp
Oscar Medtec 
Apotekskylskåp VXT Enligt uppställningsritning

Installation Tvättställ Ifö Cera artnr. 2322

Köksblandare
FM Mattsson Vård och 
Omsorg 9000E Utan diskmaskinsavstängning

Tvättställsblandare
FM Mattsson Vård och 
Omsorg 9000E Extra lång spak.
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50/22 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre - KS2022/0779-1 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre : 5.2 RH Rumsbeskrivning 220413

Nybyggnad av äldreboende Rumsbeskrivning

Rum:

Rumsnr: 

Rev. Datum:   

Rumsdel Produkt Beskrivning Förklaring/Kommentar

Golv Plastmatta
Tarkett Id Inspiration Click, 
Oak

Sockel Folierad Ek

Väggar Målad NCS S0502-Y (vit) glans 5-7

Stänkskydd
Höganäs Arquitectos, 
20x20cm, CM 2300, matt vit. Ovan diskbänk och tvättställ

Tak Nerpendlat undertak Rockfon Enligt undertaksritning

Övrigt Inredning Marbodal Aspekt vit
Enligt Marbodals 
uppställningsritning

Bänkskiva Laminat Textilgrå 558
Enligt Marbodals 
uppställningsritning

Spegel Laminerad 45x90 cm Enligt uppställningsritning

Tvål-/desinfektions-
dispenser 

Automatisk. Ahlsell artnr. 
365679 Enligt uppställningsritning

Handdukspappers-
hållare Tork M1 Enligt uppställningsritning

Trådpapperskorg Ahlsell, artnr. A366, vit Enligt uppställningsritning

Handdukshängare Base 200, artnr.  22005060 Enligt uppställningsritning

Installation Köksblandare
FM Mattsson Vård och 
Omsorg 9000E

Tvättställ Ifö Cera artnr. 2322

Tvättställsblandare
FM Mattsson Vård och 
Omsorg 9000E Extra lång spak.
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Sjuksköterske-
expedition (SSK)
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50/22 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre - KS2022/0779-1 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre : 5.2 RH Rumsbeskrivning 220413

Nybyggnad av äldreboende Rumsbeskrivning

Rum: Trapphus
Rumsnr: 

Rumsdel Produkt Beskrivning Förklaring/Kommentar

Golv Klinker

Höganäs Keratech 30x60 
cm, matt K40732, 
dunkelgrau (grå). Fog i liknande färg

Klinker Avvikande kulör på klinker
Första och sista trappsteget i 
varje trapplöp

Sockel Klinker

Höganäs Keratech 30x60 
cm, matt K40732, 
dunkelgrau (grå). 7 cm hög 

Väggar Målad NCS S0502-Y (vit) glans 5-7

Fondvägg, tapet
Photowall PV in Stockholm, 
art nr: e12041

Placering enligt rosa 
markering, se bild. Monteras 7 
cm över färdig sockel. Synlig 
vägg mellan sockel och tapet 
målas vit.

Tak Nerpendlat undertak Rockfon Enligt undertaksritning

Direktmonterat 
undertak Rockfon Enligt undertaksritning

Målad NCS S0500-N (vit) glans 5-7 Under tapplöp

Övrigt Smidesräcken NCS S7500-N

Handledare Ek

Installation
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50/22 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre - KS2022/0779-1 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre : 5.2 RH Rumsbeskrivning 220413

Nybyggnad av äldreboende Rumsbeskrivning

Rum: Vilrum
Rumsnr: 

Rumsdel Produkt Beskrivning Förklaring/Kommentar

Golv Plastmatta
Tarkett Id Inspiration Click, 
Oak

Sockel Folierad Ek

Väggar Målad NCS S0502-Y (vit) glans 5-7

Tak Nerpendlat undertak Rockfon Enligt undertaksritning

Övrigt

Installation
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50/22 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre - KS2022/0779-1 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre : 5.2 RH Rumsbeskrivning 220413

Nybyggnad av äldreboende Rumsbeskrivning

Rum: Personalrum
Rumsnr: 

Rumsdel Produkt Beskrivning Förklaring/Kommentar

Golv Plastmatta
Tarkett Id Inspiration Click, 
Oak

Sockel Folierad Ek

Väggar Målad NCS S0502-Y (vit) glans 5-7

Stänkskydd
Höganäs Arkitekt Wall, 
10x30 cm, 86072, matt vit. Ovan diskbänk 

Stänkskydd
Höganäs Arquitectos, 
20x20cm, CM 2300, matt vit. Ovan tvättställ

Tak Nerpendlat undertak Rockfon Enligt undertaksritning

Övrigt Inredning Marbodal, vit
Enligt Marbodals 
uppställningsritning

Luckor Vit matt melamin, torö Enligt uppställningsritning

Bänk Rostfritt stål, dubbel diskho Enligt uppställningsritning

Bänkskiva Laminat Textilgrå 558 Enligt uppställningsritning

Spisfläkt
Electrolux, artnr: 
EFT6566OW Enligt uppställningsritning

Induktionshäll Electrolux, artnr: HOI630X Enligt uppställningsritning

Varmluftsugn Electrolux, artnr: EKC700W Enligt uppställningsritning

Diskmaskin

Miele TG 8059 Hygien+ med 
tillhörande doseringssystem 
för flytdiskmedel Enligt uppställningsritning

Mikrovågsugn
3 st. Electrolux, artnr: 
EMM17007 Enligt uppställningsritning

Kyl
2 st. Electrolux, artnr: 
ERF4114AOW Enligt uppställningsritning

Frys
Electrolux, artnr: 
EUF2748AOW Enligt uppställningsritning

Spegel Laminerad 45x90 cm Enligt uppställningsritning
Tvål-/desinfektions-
dispenser med 
armbågsbygel 2 st. Dispenso 600 Enligt uppställningsritning
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50/22 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre - KS2022/0779-1 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre : 5.2 RH Rumsbeskrivning 220413

Nybyggnad av äldreboende Rumsbeskrivning

Rum: Personalrum
Rumsnr: 377

Övrigt
Handdukspappers-
hållare Tork M1 Enligt uppställningsritning

Handdukshängare

1 st Base 200, artnr.  
22005060. 1 st artnr.  
22005062 Enligt uppställningsritning

Trådpapperskorg Ahlsell, artnr. A366, vit Enligt uppställningsritning

Installation Köksblandare
FM Mattsson Vård och 
Omsorg 9000E Med diskmaskinsavstängning

Tvättställ Ifö Cera 2322

Tvättställsblandare
FM Mattsson Vård och 
Omsorg 9000E Extra lång spak.
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50/22 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre - KS2022/0779-1 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre : 5.2 RH Rumsbeskrivning 220413

Nybyggnad av äldreboende Rumsbeskrivning

Rum: Mötesrum
Rumsnr: 

Rumsdel Produkt Beskrivning Förklaring/Kommentar

Golv Plastmatta
Tarkett Id Inspiration Click, 
Oak

Sockel Folierad Ek

Väggar Målad NCS S0502-Y (vit) glans 2-3

Tak Nerpendlat undertak Rockfon Enligt undertaksritning

Övrigt Tavellister Galleriskena Klick
Placering enligt röd markering, 
se bild

Vikvägg Winab, Vit

Installation
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50/22 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre - KS2022/0779-1 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre : 5.2 RH Rumsbeskrivning 220413

Nybyggnad av äldreboende Rumsbeskrivning

Rum: Sinnesrum
Rumsnr: 

Rumsdel Produkt Beskrivning Förklaring/Kommentar

Golv Plastmatta
Tarkett Id Inspiration Click, 
Oak

Sockel Folierad Ek

Väggar Målad NCS S0502-Y (vit) glans 2-3

Tak Nerpendlat undertak Rockfon Enligt undertaksritning

Övrigt Tavellister Galleriskena Klick
Placering enligt röd markering, 
se bild

Installation

381
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50/22 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre - KS2022/0779-1 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre : 5.2 RH Rumsbeskrivning 220413

Nybyggnad av äldreboende Rumsbeskrivning

Rum: Trapphus
Rumsnr: 

Rumsdel Produkt Beskrivning Förklaring/Kommentar

Golv Klinker

Höganäs Keratech 30x60 
cm, K40732, matt 
dunkelgrau (grå). Fog i liknande färg

Klinker Avvikande kulör på klinker
Första och sista trappsteget i 
varje trapplöp

Sockel Klinker

Höganäs Keratech 30x60 
cm, K40732, matt 
dunkelgrau (grå). 7 cm hög 

Väggar Målad NCS S0502-Y (vit) glans 5-7

Fondvägg, tapet
Photowall Grainy Windmill, 
artnr. E21464

Placering enligt rosa 
markering, se bild. Monteras 7 
cm över färdig sockel. Synlig 
vägg mellan sockel och tapet 
målas vit.

Tak
Direktmonterat 
undertak Rockfon Enligt undertaksritning

Målad NCS S0500-N (vit) glans 5-7 Under tapplöp

Övrigt Smidesräcken NCS S7500-N

Handledare Ek

Installation
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50/22 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre - KS2022/0779-1 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre : 5.2 RH Rumsbeskrivning 220413

Nybyggnad av äldreboende Rumsbeskrivning

Rum: Korridor
Rumsnr: 

Rumsdel Produkt Beskrivning Förklaring/Kommentar

Golv Plastmatta
Tarkett Optima 2,0 Light 
Beige artnr. 3242247

Sockel Folierad Ek

Väggar Målad NCS S0502-Y (vit) glans 5-7

Tak Målad NCS S0502-Y (vit) glans 5-7

Hörnskydd Ek

Handbrandsläckare 6 kg pulversläckare Placering enligt planritning

Installation
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50/22 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre - KS2022/0779-1 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre : 5.2 RH Rumsbeskrivning 220413

Nybyggnad av äldreboende Rumsbeskrivning

Rum: Lägenhetsförråd
Rumsnr: 

Rumsdel Produkt Beskrivning Förklaring/Kommentar

Golv Plastmatta
Tarkett Optima 2,0 Light 
Beige artnr. 3242247

Sockel Uppvikt plastmatta
Tarkett Optima 2,0 Light 
Beige artnr. 3242247 Minst 7 cm uppvik

Väggar Målad NCS S0502-Y (vit) glans 5-7 Endast målad.

Tak Målad NCS S0502-Y (vit) glans 5-7 Endast målad.

Övrigt Nätväggar

Handbrandsläckare 6 kg pulversläckare Placering enligt planritning

Installation
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50/22 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre - KS2022/0779-1 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre : 5.2 RH Rumsbeskrivning 220413

Nybyggnad av äldreboende Rumsbeskrivning

Rum: Omklädning Dam
Rumsnr: 

Rumsdel Produkt Beskrivning Förklaring/Kommentar

Golv Plastmatta
Tarkett Granit Safe T, kulör 
Light Beige, artnr. 3052691

Sockel Uppvikt plastmatta
Tarkett Granit Safe T, kulör 
Light Beige, artnr. 3052691 Minst 7 cm hög 

Väggar Målad NCS S0502-Y (vit) glans 20 Våtrumsfärg

Tak
Nerpendlat 
Hygienundertak Rockfon Enligt undertaksritning

Övrigt Spegel Laminerad 45x90 cm Enligt uppställningsritning

Tvål-/desinfektions-
dispenser med 
armbågsbygel 2 st. Dispenso 600 Enligt uppställningsritning

Handdukspappers-
hållare Tork M1 Enligt uppställningsritning

Trådpapperskorg Ahlsell, artnr. A366, vit Enligt uppställningsritning

Handdukshängare

1 st Base 200, artnr.  
22005060. 1 st artnr.  
22005062 Enligt uppställningsritning

Inredning 21 st. Sonesson Z-skåp.

Installation Tvättställ Ifö Cera 2322 Enligt uppställningsritning

Tvättställsblandare
FM Mattsson Vård och 
Omsorg 9000E Extra lång spak.

Eluttag För hårtork, rakapparat Vid spegel
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50/22 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre - KS2022/0779-1 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre : 5.2 RH Rumsbeskrivning 220413

Nybyggnad av äldreboende Rumsbeskrivning

Rum: Dusch
Rumsnr: 

Rumsdel Produkt Beskrivning Förklaring/Kommentar

Golv Plastmatta
Tarkett Granit Safe T, kulör 
Light Beige, artnr. 3052691

Sockel Uppvikt plastmatta
Tarkett Granit Safe T, kulör 
Light Beige, artnr. 3052691 Minst 7 cm uppvik

Väggar Kakel
Höganäs Arquitectos, 20x20 
cm, CM 2300, vit matt. 

Tak Målad NCS S0502-Y (vit) glans 20 Våtrumsfärg

Övrigt Krokar Base 200, artnr.  22005060

Duschdraperiskena
Ahlsell Alu skena Rak 1800 
KPL VL artnr: 394689

Installation Duschset
FM Mattsson Vård och 
Omsorg 9000E 

Duschblandare
FM Mattsson Vård och 
Omsorg 9000E
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50/22 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre - KS2022/0779-1 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre : 5.2 RH Rumsbeskrivning 220413

Nybyggnad av äldreboende Rumsbeskrivning

Rum: RWC/D
Rumsnr: 

Rumsdel Produkt Beskrivning Förklaring/Kommentar

Golv Plastmatta
Tarkett Granit Safe T, kulör 
Mellangrå, artnr. 3052699

Sockel Plastmatta
Tarkett Granit Safe T, kulör 
Mellangrå, artnr. 3052699

Väggar Kakel
Höganäs Arquitectos 20x20 
cm, CM 2300, vit matt. Enligt uppställningsritning

Kakelpelare

Höganäs Arquitectos, 20x20 
cm, CM2395S, NCS S6020-
B90G, Victorian Green, 
(mörkgrön), matt. Enligt uppställningsritning

Tak
Nerpendlat 
Hygienundertak Rockfon Enligt undertaksritning

Övrigt Spegel Laminerad 45x90 cm Enligt uppställningsritning

Integrerade 
stödhandtag WC

2 st. Trident artnr. 2603380, 
vit Enligt uppställningsritning

Pappershållare för 
enhandsbruk 2 st. Trident artnr. 2618000 Enligt uppställningsritning

Toalettpappers-
hållare Tork T1 Enligt uppställningsritning

Toalettborste inkl. 
hållare WC-borste Logis, Hansgrohe Enligt uppställningsritning

Tvål-/desinfektions-
dispenser med 
armbågsbygel 2 st. Dispenso 600 Enligt uppställningsritning

Handdukspappers-
hållare Tork M1 Enligt uppställningsritning

Trådpapperskorg Ahlsell, artnr. A366, vit Enligt uppställningsritning

Korg för sanitetpåsar Bbgruppen artnr. 22001995 Enligt uppställningsritning

Handdukshängare

1 st Base 200, artnr.  
22005060. 1 st artnr.  
22005062 Enligt uppställningsritning

Stödhandtag i dusch
Trident  artnr. 2611016 inkl. 
artnr. 2630200, antracitgrå Enligt uppställningsritning

407
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Nybyggnad av äldreboende Rumsbeskrivning

Rum: RWC/D
Rumsnr: 407

Övrigt Tvålhylla Trident, antracitgrå Enligt uppställningsritning

Duschdraperistång 
inkl duschdraperi

Ahlsell draperiskena 
komplett H/V SB artnr: 
394673 Enligt uppställningsritning

Badlakanstång 
Trident Stödhandtag, 
antracitgrå Enligt uppställningsritning

Draghandtag på dörr Art nr. 815, antracitgrå Enligt uppställningsritning

Installation Vägghängd WC
WC Gustavsberg 5522, WC-
lock svart. Enligt uppställningsritning

Tvättställ Ifö artnr. 2642 Enligt uppställningsritning

Tvättställsblandare
FM Mattsson Vård och 
Omsorg 9000E Extra lång spak.

Duschblandare
FM Mattsson Vård och 
Omsorg 9000E.
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Nybyggnad av äldreboende Rumsbeskrivning

Rum: Omklädning Herr
Rumsnr: 

Rumsdel Produkt Beskrivning Förklaring/Kommentar

Golv Plastmatta
Tarkett Granit Safe T, kulör 
Light Beige, artnr. 3052691

Sockel Uppvikt plastmatta
Tarkett Granit Safe T, kulör 
Light Beige, artnr. 3052691 Minst 7 cm hög 

Väggar Målad NCS S0502-Y (vit) glans 20 Våtrumsfärg

Tak
Nerpendlat 
Hygienundertak Rockfon Enligt undertaksritning

Övrigt Spegel Laminerad 45x90 cm Enligt uppställningsritning

Tvål-/desinfektions-
dispenser med 
armbågsbygel 2 st. Dispenso 600 Enligt uppställningsritning

Handdukspappers-
hållare Tork M1 Enligt uppställningsritning

Trådpapperskorg Ahlsell, artnr. A366, vit Enligt uppställningsritning

Handdukshängare

1 st Base 200, artnr.  
22005060. 1 st artnr.  
22005062 Enligt uppställningsritning

Inredning 6 st. Sonesson Z-skåp.

Installation Tvättställ Ifö Cera 2322 Enligt uppställningsritning

Tvättställsblandare
FM Mattsson Vård och 
Omsorg 9000E Extra lång spak.

Eluttag För hårtork, rakapparat Vid spegel
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Nybyggnad av äldreboende Rumsbeskrivning

Rum: Förråd Rullstolar
Rumsnr: 

Rumsdel Produkt Beskrivning Förklaring/Kommentar

Golv Plastmatta
Tarkett Optima 2,0 Light 
Beige artnr. 3242247

Sockel Uppvikt plastmatta
Tarkett Optima 2,0 Light 
Beige artnr. 3242247 Minst 7 cm hög 

Väggar Målad NCS S0502-Y (vit) glans 20

Tak Nerpendlat undertak Rockfon Enligt undertaksritning

Övrigt Påskörningsskydd Ek
Placeras på höjd 30cm och 90 
cm.

Hörnskydd Aluminium

Städset Byggbeslag artnr. BB06600 Enligt planritning

Installation Tappventil 
Med avspolningsslang och 
upphängningsanordning
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Nybyggnad av äldreboende Rumsbeskrivning

Rum: Tvätt
Rumsnr: 

Rumsdel Produkt Beskrivning Förklaring/Kommentar

Golv Plastmatta
Tarkett Granit Safe T, kulör 
Light Beige, artnr. 3052691

Sockel Uppvikt plastmatta
Tarkett Granit Safe T, kulör 
Light Beige, artnr. 3052691 Minst 7 cm hög 

Väggar Målad NCS S0502-Y (vit) glans 20 Våtrumsfärg

Stänkskydd
Höganäs Arquitectos, 
20x20cm, CM 2300, matt vit. Ovan diskbänk och tvättställ

Tak
Nerpendlat 
Hygienundertak Rockfon Enligt undertaksritning

Övrigt Spegel Laminerad 45x90 cm Enligt uppställningsritning

Diskbänk Rostfritt stål, enkel tvättho Enligt uppställningsritning

Bänkskiva Laminat Textilgrå 558 Enligt uppställningsritning

Trådbackar 1 st. Elfa Enligt uppställningsritning

Tvål-/desinfektions-
dispenser med 
armbågsbygel 2 st. Dispenso 600 Enligt uppställningsritning

Handdukspappers-
hållare Tork M1 Enligt uppställningsritning

Trådpapperskorg Ahlsell, artnr. A366, vit Enligt uppställningsritning

Hyllplan 2 st. Elfa Enligt planritning

Städset Byggbeslag artnr. BB06600 Enligt uppställningsritning

Tvättmaskin 1 st. Miele PW 6065 Vario På sockel, med luddlåda

Torktumlare
1 st. Miele PT 7136 
Proffitronic L Vario Plus På sockel

Torkskåp 1 st. Miele TS 120 E

Grovtvättmaskin 1 st. Miele PW 6137 På sockel

Installation Tvättställ Ifö Cera 2322 Enligt uppställningsritning

Tvättställsblandare
FM Mattsson Vård och 
Omsorg 9000E Extra lång spak.

Köksblandare
FM Mattsson Vård och 
Omsorg 9000E Utan diskmaskinsavstängning
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Nybyggnad av äldreboende Rumsbeskrivning

Rum: Fläktrum
Rumsnr: 

Rumsdel Produkt Beskrivning Förklaring/Kommentar

Golv Plastmatta
Tarkett Vylon Standard Plus, 
grå

Sockel Uppvikt plastmatta
Tarkett Vylon Standard Plus, 
grå

Väggar Målad NCS S0502-Y (vit) glans 5-7 Endast målad.

Tak Målad NCS S0502-Y (vit) glans 5-7 Endast målad.

Övrigt

Installation
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Nybyggnad av äldreboende Rumsbeskrivning

Rum: Hissmaskinrum
Rumsnr: 

Rumsdel Produkt Beskrivning Förklaring/Kommentar

Golv
Dammbunden 
betong

Sockel

Väggar Målad NCS S0502-Y (vit) glans 5-7 Endast målad.

Tak Målad NCS S0502-Y (vit) glans 5-7 Endast målad.

Övrigt

Installation
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Nybyggnad av äldreboende Rumsbeskrivning

Rum: Hiss
Rumsnr: 

Rumsdel Produkt Beskrivning Förklaring/Kommentar

Golv Plastmatta Se hissbeskrivning

Dammbunden 
betong I hissgrop

Sockel Plåt Se hissbeskrivning

Väggar Fanér Se hissbeskrivning

Kontrastmarkeringar Folie Svart
Bakom handledare och runt 
hisstablå

Tak Fanér Se hissbeskrivning

Övrigt Sits Nerfällbar

Ramar 2 st. Snäppram A4

Handledare Rostfritt stål

Installation

X
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KUNGÄLV ÄNGEGÄRDE 5:1 M.FL.  SÄBO & HEMTJÄNST - PROGRAMHANDLING   2022-04-12

P L A N  1  ( E N T R É P L A N )
-  L O G I S T I K F U N K T I O N E R
-  H E M T J Ä N S T  O M K L  +  G E M E N S A M T  F R D
-  2  E N H E T E R  S Ä B O
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KUNGÄLV ÄNGEGÄRDE 5:1 M.FL.  SÄBO & HEMTJÄNST - PROGRAMHANDLING   2022-04-12

P L A N  2
-  H E M T J Ä N S T  K O N T O R
-  2  E N H E T E R  S Ä B O
-  O M K L  S Ä B O
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KUNGÄLV ÄNGEGÄRDE 5:1 M.FL.  SÄBO & HEMTJÄNST - PROGRAMHANDLING   2022-04-12

P L A N  3
-  3  E N H E T E R  S Ä B O
-  O M K L  S Ä B O
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KUNGÄLV ÄNGEGÄRDE 5:1 M.FL.  SÄBO & HEMTJÄNST - PROGRAMHANDLING   2022-04-12

P L A N  4
-  2  E N H E T E R  S Ä B O
-  O M K L  S Ä B O
-  T R Ä F F P U N K T  &  TA K T E R R A S S
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P L A N  5  ( TA K VÅ N I N G )
-  L Ä G E N H E T S F Ö R R Å D  S Ä B O
-  O M K L  S Ä B O
-  L J U S T E R A P I  S Ä B O
-  F Ö R R Å D  S Ä B O
-  F L Ä K T R U M
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KUNGÄLV ÄNGEGÄRDE 5:1 M.FL.  SÄBO & HEMTJÄNST - PROGRAMHANDLING   2022-04-12

S I T U AT I O N S -
P L A N  
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                                                                                         Sign
Hyresvärd Hyresgäst

1 (2)

5.5 Översiktlig tidplan med beskedtidsplan

Bilaga 5.4

Hyresavtal nr i fastigheten, ortAvser

51212 0100 00 Ängegärde 5:1, del av, och Tveten 1:1, del 
av, Kungälv
Personnr/orgnryresvärd

Hemsö Bänken AB 556718-3396
Personnr/orgnrHyresgäst

Kungälvs kommun 212000-1371

0 INLEDNING

Denna översiktliga tidplan med beskedtidplan syftar till att vid tillfället för tecknandet av hyreskontrakt 
översiktligt beskriva en tidplan för projektets kommande skeden. För bestämmelser och besked, 
påverkan av tillträdesdag mm hänvisas allmänt till bestämmelser i Projektgenomförandebilagan.

Denna bilaga syftar också till att redovisa de besked som hyresgästen åtagit att lämna.

1 Översiktlig tidplan

Projektering FFU kv 2 2022 – kv 3 2022
Upphandling efter laga kraft vunnen detaljplan
Tilldelning  enl senare ök
Projektering bygghandling enl senare ök
Genomförande av huvudentreprenad kv efter tilldelning, enl senare ök
Bedömd preliminär tillträdesdag 1 september 2025

2 Beskedtidplan – hyresgästens besked
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                                                                                         Sign
Hyresvärd Hyresgäst

2 (2)

Fastställd planlösning 2022-03-15 
Bygglovshandling godkänd av Hyresgäst enligt senare överenskommelse
Konstruktionspåverkande ändringar enligt senare överenskommelse med entreprenören
Fastställt program för belysning enligt senare överenskommelse med entreprenören
Överlämnat program för färgsättning enligt senare överenskommelse med entreprenören
Överlämnat program för IT/kablage enligt senare överenskommelse med entreprenören
Överlämnat program för lås/larm/passage enligt senare överenskommelse med entreprenören
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Bilaga 5.5     

 

 

ÄNDRINGS- OCH TILLÄGGSARBETE (ÄTA) Beställning   ÄTA nummer: 

   

Projekt:  ……………………………………………….   
   

Datum:         ………………………………………………… 

   

Beskrivning av ÄTA: ………………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
   Kostnaden för ÄTA beslutas till ett fast belopp om : …………………… kr inklusive byggherrens påslag. 
 
  Kostnaden för ÄTA är bedömd utefter bilagd budget och slutlig kostnad redovisas efter utförd åtgärd. 
 
  Kostnaden för ÄTA är ej uppskattad och utförs med löpande räkning och kostnaden redovisas efter       
utförd åtgärd 
 
 
  Kostnaden läggs på hyran som beräknas genom en annuitetsavskrivning under kvarvarande avtalstid 
med ränta 9% och restvärde 0 kr. 
 
  Kostnaden direktbetalas av hyresgästen. Fakturan skickas till hyresgästen som en engångshyra. 
  
  Tillträdesdagen påverkas. Kommentar:……………………………………………………………………. 
 
  
 Ägare till ändringen eller tilläggsarbetet.  
   Hyresvärd                                                   Hyresgäst 
 
 Ansvar och kostnad för drift av ändringen eller tilläggsarbetet. 
  Hyresvärd                                                    Hyresgäst 
   
 Ansvar och kostnad för underhåll och utbyte av ändringen eller tilläggsarbetet. 
  Hyresvärd                                                    Hyresgäst 
  
  Hyresgästen är återställningsskyldig  
  
Ovan beställes härmed: 

Underskrift:……………………………………………………………………………………………. 
 
Nanmförtydligande:……………………………………………………………………………….  
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Mellan Hemsö Bänken AB, org. nr: 556718–3396, nedan kallad Hemsö och  
Kungälvs kommun org. nr: 212000–1371, nedan kallad Kommunen, gemensamt kallade 
Parterna har träffats följande 

 

MARKÖVERLÅTELSEAVTAL 
 

nedan kallat Avtal avseende marköverlåtelse och exploatering inom del av Ängegärde 5:1 och 

Tveten 1:1 i Kungälvs kommun, Västra Götalands län.  

 

 

Till Avtalet hör bilagda handlingar: 

Bilaga 1.1 och 1.2: Plan- och illustrationskarta samt Området 

Bilaga 2:  Karta över Kommunens VA-ledningar 

Bilaga 3:  Karta över fiberledningar 

Bilaga 4:  Karta över Kungälv Energis ledningar 

 

 

A. BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 

 

1. Bakgrund och syfte 

Hemsö och Kommunen har 2019-10-07 tecknat ett samverkansavtal, KS2018/1818, som 

bland annat anger att Hemsö ska samverka kring utvecklingen av samhällsfastigheter i 

Kungälv som Kommunen ska förhyra. Detta Avtal syftar till att reglera marköverlåtelse samt 

villkoren för genomförandet av det planerade nya äldreboendet i området Fridhem.  

 

I de fall det förekommer motstridiga uppgifter mellan detta Avtal och ingånget 

samverkansavtal, KS2018/1818 ska detta Avtal ges företräde. Parterna är dock överens att 

oaktat vad som anges avseende kostnader i detta Marköverlåtelseavtal äger parternas 

samverkansavtal företräde. 

 

Hemsö har för avsikt att uppföra ett nytt äldreboende med utegård samt parkering på 

Området. Parterna är överens om att entreprenaden för att uppföra ovanstående ska 

upphandlas i enlighet med LOU, nedan kallad Entreprenaden. 

 

 

B.  DETALJPLAN 

 

1. Beskrivning    

För Området pågår en detaljplan, nedan kallad Detaljplanen, som förväntas antas inom en inte 

allt för lång tid, se nuvarande förslag i bilaga 1.1 och 1.2. Detta förslag kommer att behöva 

revideras något vilket Parterna härmed accepterar. Området är i nuvarande förslag till 

Detaljplanen utlagt som kvartersmark med ändamål vård och vårdbostäder och byggrätten är 

vidare definierad till 2500 kvm byggnadsarea och 28 m i nockhöjd vilket möjliggör 5 

våningar och därmed en total byggrätt om ca 12 500 kvm. 

 

2. Planavgift 

Plankostnaderna ingår i köpeskillingen. Hemsö ska inte betala planavgift i samband med 

bygglov inom Detaljplanen. 
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C. MARKÖVERLÅTELSE 

 

1. Marköverlåtelse 

Kommunen överlåter härmed en markyta, ovan och nedan kallat Området, till Hemsö. Området 

är en del av fastigheten Kungälv Ängegärde 5:1 och Tveten 1:1, omfattar ungefär 7700 kvm 

och har markerats med blå kantlinje på bilaga 1.1 och 1.2. Området kan komma att marginellt 

justeras något då Detaljplanen alltjämt pågår. 

 

Köpeskillingen har baserats på en extern värdering utförd av en auktoriserad värderingsman 

och utgör: 

 

TRETTIOFYRAMILJONERÅTTAHUNDRASJUTTIOSEXTUSENÅTTAHUNDRASJ

UTTIOFEM/ 34 876 875 KRONOR  

 

I det fall Hemsö bygger mer än 8 900 kvadratmeter BTA i enlighet med beviljat bygglov 

(fristående komplementbyggnader, förråd, cykelparkeringar, avfallsutrymmen, loftgångar 

balkonger/ uteplatser och källare ingår inte) erläggs Tilläggsköpeskillingen med  

4125 kr per kvadratmeter BTA.  

 

Köpeskillingen för Området ska erläggas av Hemsö enligt följande: 
 

• 10 % av Köpeskillingen erläggs senast 30 dagar efter att Detaljplanen har vunnit laga 

kraft efter fakturering av Kommunen. 

• Resterande del av Köpeskillingen erläggs på Tillträdesdagen (såsom definierad 

nedan). 

• Eventuell Tilläggsköpeskilling erläggs senast 30 dagar efter att aktuellt bygglov 

avseende äldreboendet inom Området har vunnit laga kraft efter fakturering av 

Kommunen. 

 

Om Hemsö inte betalat Köpeskillingen i rätt tid äger Kommunen rätt att häva köpet eller 

kräva fullgörande av köpet. Skall betalningen fullgöras är Hemsö skyldig att betala 

dröjsmålsränta enligt lag. 

 

2. Köpebrev  

När Hemsö betalat hela Köpeskillingen skall Kommunen överlämna kvitterat köpebrev till 

Hemsö som bekräftelse på fullgjord betalning.  

 

3. Tillträde 

 

3.1  Tillträdesdagen 

Tillträde ska ske inom tio vardagar efter uppfyllandet av tillträdesvillkoren i punkten 3.2, 

kallad Tillträdesdagen. På Tillträdesdagen övergår äganderätten till Området till Hemsö sedan 

Köpeskillingen erlagts till fullo.  

Parterna är överens om att Hemsö snarast efter det att villkoret i punkt 3.2 (iv) nedan har 

uppfyllts, eller den tidigare tidpunkt som Partena kommer överens om, äger rätt att 

kostnadsfritt nyttja Området i syfte att påbörja Entreprenaden. Risken för Området ska anses 

övergå till Hemsö från och med nyss nämnda tidpunkt, vilket innebär att Hemsö står för 

skador som uppkommer på Området. Kommunen ska, från och med denna tidpunkt och i sin 
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egenskap av lagfaren ägare av fastigheten och därmed Området, inte utöva någon rättighet 

mot myndigheter, domstolar eller annan part (tredje man) som negativt kan påverka Området 

eller Entreprenaden, utan Hemsös föregående skriftliga godkännande. 

 

3.2  Tillträdesvillkor 

Parternas skyldighet att fullfölja förvärvet enligt detta Avtal är villkorat av:   

 

(i) att Avtalet godkänns genom beslut i Kommunens kommunfullmäktige 

som vinner laga kraft. 

(ii) att ett hyresavtal för nytt äldreboende inom Området godkänns genom 

beslut i Kommunens kommunfullmäktige som vinner laga kraft.  

(iii) att fastighetsbildning som innebär att Området bildas och blir en egen 

registerfastighet har vunnit laga kraft.    

(iv) att tilldelningsbeslut avseende Entreprenaden har vunnit laga kraft. 

För det fall villkoren i punkt (i) - (ii) ovan inte uppfylls ska detta Avtal i dess helhet vara utan 

verkan och eventuellt fullgjorda prestationer återgå. Partena ska i övrigt inte ha några 

ytterligare anspråk mot varandra.  

För det fall villkoren i punkt (iii)-(iv) ovan inte uppfylls ska Parterna vara berättigade att säga 

upp detta Avtal. Parterna är dock överens om att i första hand aktivt verka för att genomföra 

en ny anpassad fastighetsbildning genom avstyckning och/eller genomföra övriga åtgärder 

som krävs för att tilldelningsbeslut avseende Entreprenaden kan vinna laga kraft eller åtgärder 

för att tillse att Hemsö erhåller bygglov. Om sådana åtgärder inte går att genomföra och någon 

av Parterna säger upp detta Avtal ska kostandsreglering ske enligt punkt 7 och andra 

tillämpliga delar i ingånget samverkansavtal. 
 

4. Penninginteckningar 

Kommunen garanterar att Området på Tillträdesdagen inte besväras av några 

penninginteckningar. 

 

5. Servitut och nyttjanderätter 

Kommunen garanterar att Området på Tillträdesdagen, inte belastas av några andra servitut 

eller nyttjanderätter än vad som framgår av detta Avtal, se vidare under punkt D3 nedan. 

 

Kommunen upplåter ett markområde för tillfällig parkering utan ersättning till Hemsö fram till 

att den permanenta och fullständiga parkeringslösningen kan tas i bruk. Ett separat avtal härom 

ska tecknas efter att detta Avtal blivit giltigt. 

 

6. Lagfartskostnader 

Med köpet förenade lagfarts- och stämpelkostnader betalas av Hemsö. 

 

7. Avräkning 

Jordabalkens regler för fördelning av kostnader och intäkter ska gälla. 

Hemsö betalar fastighetsskatt för tiden efter Tillträdesdagen, Kommunen skickar faktura.  
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8. Grundförhållanden 

Kommunen ikläder sig inte något ansvar för Områdets grundförhållanden. Hemsö erinras om 

att noga undersöka grundförhållandena innan byggnationen påbörjas och ska följa den till 

Detaljplanen hörande geotekniska utredningen om inte annat följer av bygglovsprövningen. 

 

Hemsö påtar sig allt ansvar för de skador som en grundvattensänkning inom Området kan 

åstadkomma på omkringliggande fastigheter och byggnader, orsakat av de arbeten som 

Hemsö utför.  

 

9.    Markföroreningar  

Köpeskillingen är bestämd efter förutsättningen att inga kända markföroreningar finns inom 

Området.  

 

Hemsö ansvarar för att beställa och bekosta en första undersökning av Området. 

Undersökningen ska vara utförd senast sex (6) månader efter att Avtalet undertecknats av 

båda Parter. Undersökningen ska redovisas för Kommunen.  

 

Vid upptäckt risk för förorening, antingen som ett resultat av den första undersökningen eller i 

annat sammanhang som exempelvis vid byggstart, står Kommunen för kostnader för 

fördjupade undersökningar samt åtgärdsplan. Hemsö ansvarar för beställning av den 

fördjupade undersökningen som också ska innehålla en motiverad redovisning av uppskattade 

kostnader för efterbehandling/avhjälpandeåtgärd/sanering. Hemsö ska anlita någon av de tre 

konsultfirmor i Göteborgsregionen som har störst verksamhet inom området eller någon av de 

konsultfirmor som finns i Kommunens ramavtal vid aktuell tidpunkt. Saknas gällande 

ramavtal vid tidpunkten ska man utgå från tidigare gällande ramavtal. Kommunens 

Miljöenhet beslutar om relevant nivå av efterbehandling/avhjälpandeåtgärd/sanering. 

Eventuell stilleståndsersättning eller ersättning för kostnader som uppstår vid förskjuten 

tidplan utgår inte. 

 

I det fall kostnaden för eventuell efterbehandling/avhjälpandeåtgärd/sanering visar sig stå i 

orimlig proportion, enligt Kommunens rimliga bedömning, till projektets nytta och intäkter 

för Kommunen, har Kommunen rätt att häva marköverlåtelsen inom 24 månader efter att 

Avtalet undertecknats av båda Parter. Kommunens rätt att häva enligt detta stycke upphör 

dock den tidigare dag som infaller tre månader efter att Hemsö skriftligen redovisat den 

fördjupade undersökningen med motiverad redovisning av uppskattade kostnader för 

efterbehandling/avhjälpandeåtgärd/sanering till Kommunen. 

 

Kommunen står vid eventuell markförorening, för den 

efterbehandling/avhjälpandeåtgärd/sanering som krävs för att möjliggöra syftet med 

Detaljplanen. Kommunen väljer metod samt utförare för eventuell 

efterbehandling/avhjälpandeåtgärd/sanering.  

 

Kommunens åtagande att stå för fördjupad undersökning respektive 

efterbehandling/avhjälpandeåtgärd/sanering upphör om det inte påkallats skriftligen av 

Hemsö senast den dag som infaller 48 månader efter att Avtalet undertecknats av båda Parter. 

 

10. Förköpsrätt 

Kommunen har förköpsrätt till Området i enlighet med punkt 9 i ingånget samverkansavtal. 
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11. Bortforsling av byggnader 

 

Kommunen åtar sig att se till och bekosta att byggnaderna och anläggningarna inom Området 

är rivna och att all erforderlig avflyttning från Området har skett senast på Tillträdesdagen. 

 

 

D. FASTIGHETSBILDNING  

 

1. Ansökan om fastighetsbildning  

Kommunen och Hemsö ansöker genom undertecknandet av detta Avtal om 

lantmäteriförrättning för genomförandet av avstyckning av Området. Kommunen ska snarast 

efter att Avtalet har godkänts av kommunfullmäktige inge ansökan samt verka för att 

lantmäteriförrättning avseende avstyckningen genomförs snarast möjligt efter att Detaljplanen 

har vunnit laga kraft. 

 

Kommunen bekostar fastighetsbildningen. 

 

Parterna förbinder sig att vid kommande fastighetsbildning godta av lantmätaren påkallade 

mindre justeringar av fastighetsgränser, särskilda rättigheter etc. Skulle en större ändring 

påkallas än vad som följer av ovanstående skall Parterna i god anda förhandla i syfte att 

skyndsamt finna en för båda Parter rimlig överenskommelse.  

 

Parterna förbinder sig vidare att omedelbart efter lantmäterimyndighetens beslut om 

fastighetsbildning godkänna beslutet i syfte att beslutet skall vinna laga kraft utan dröjsmål. 

 

2. Gemensamhetsanläggning  

Vid undertecknande av detta Avtal belastas Området av en gemensamhetsanläggning med 

beteckning Kabbelekan GA:1 och ändamål lokalgata, parkeringsplatser och grönområde. 

Parterna är överens om att denna gemensamhetsanläggning ska omprövas så att den inte 

längre belastar Området.  

 

Kommunen bekostar denna omprövning. 

 

3. Servitut och Ledningsrätt 

Inom Området finns ett antal befintliga fiber och VA-ledningar, se bilagorna 2-4. Några 

rättigheter förutom generella markupplåtelser har inte skapats för dessa ledningar då Området 

ägs av Kommunen. 

 

Parterna är överens om att ledningsrätt ska skapas för de kommunala VA-ledningarna inom 

Området utan ersättning i samband med bildandet av Området. Kommunen bekostar denna 

fastighetsbildningsåtgärd. Det kan också bli aktuellt att flytta och anlägga nya VA-ledningar 

inom eller utanför Området som ersätter de befintliga som framgår av bilaga 2. I sådant fall 

anlägger och bekostar Kommunen de nya ledningarna varpå de befintliga ledningarna tas ur 

bruk och lämnas kvar i Området.  

 

I det fall befintliga VA-ledningar är belägna inom ett sådant område/avstånd att den planerade 

byggnationen, inom ramen för gängse avstånd från ledningar vid byggnation, inte kan 

genomföras kommer Kommunen bekosta flytt och/eller anläggning av nya ledningar. 
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Övriga befintliga och nytillkommande ledningar som hamnar inom Området ska säkras med 

lämplig rättighet som Hemsö tillsammans med berörd ledningsägare ansvarar för att bilda. 

Detta avser t.ex. den tillkommande transformatorn som behövs för bl.a. äldreboendet och ska 

anläggas inom byggrätten markerad med E på bilaga 1 och som ligger inom Området. 

 

 

E. HUSBYGGNATION OCH ANLÄGGNINGAR 

 

1. Husbyggnation 

Hemsö ska inom Området uppföra ett nytt äldreboende med tillhörande gård och parkering.  

 

Hemsö ansvarar även för alla övriga åtgärder inom Området för att uppfylla syftet med detta 

Avtal. 

 

2. Tillfällig och permanent parkering 

Hemsö bekostar och ansvarar för att anlägga samtliga tillfälliga och permanenta 

parkeringsplatser för att uppfylla vid bygglovsprövningen gällande parkeringsnorm både för 

det nya äldreboendet och intilliggande förskola inom fastigheten Kabbelekan 3.  

 

Äldreboendets parkeringsplatser kommer att delvis byggas tillfälligt på av Kommunen 

anvisad närliggande mark i anslutning till Området (se även punkt C5 ovan) för att därefter 

när så är möjligt byggas i samma läge som det befintliga diket i direkt anslutning öster om 

Området. 

 

Tidsaspekten för när ovanstående är möjligt styrs av kommande detaljplan för övriga delar av 

Ängegärdet utanför Området som bl.a. syftar till att möjliggöra den planerade flytten (inkl 

tillståndsprövning) av befintligt diket till andra sidan Tvetgatan. 

 

Senast när diket är fullständigt undanflyttat, vilket Kommunen ansvarar för och bekostar, ska 

Kommunen överlåta den berörda ytan mellan den östra gränsen av Området och Tvetgatan till 

Hemsö mot en ersättning om 1 835 625 kronor. En separat överenskommelse om 

fastighetsreglering ska tecknas mellan Parterna för att reglera ovanstående i vilken det också 

regleras att Kommunen bekostar nödvändig fastighetsbildning. 

 

Om det i framtiden mot förmodan visar sig att diket inte får flyttas och därmed omöjliggör 

parkering i det tänkta permanenta läget garanterar Kommunen att ny yta för permanent 

parkering i direkt anslutning till Området ska överlåtas till Hemsö mot en ersättning om 

1 835 625 kronor.  

 

 

F. TEKNISK FÖRSÖRJNING 

 

1. VA-anslutning 

Området är beläget inom det kommunala verksamhetsområdet för VA och får 

förbindelsepunkter för både färsk-, dag- och spillvatten. Hemsö bekostar Områdets samtliga 

anslutningsavgifter i enlighet med vid var tid gällande taxa. 
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2. Dagvatten 

Hemsö ska hantera dagvattnet i enlighet med Detaljplanens dagvattenutredning samt vid var 

tid gällande dagvattenplan/policy vid tidpunkten för bygglovsansökan. Den senaste versionen 

av dagvattenplan/policy blev antagen 2017-05-18 (KS 2013/1902-47-48).  

 

3. Renhållningsordning 

Hemsö ska ordna renhållning och avfallshantering i enlighet med vid var tid gällande 

renhållningsordning vid tidpunkten för bygglovsansökan. Den senaste versionen blev antagen 

2015-09-10 (§241/2015). 

 

4. El, värme och fiberanslutning 

Området ansluts till det befintliga el- och fjärrvärmenät som ägs av Kungälvs Energi AB och 

eventuella anslutningsavgifter bekostas av Hemsö. 

 

Området bör också anslutas till befintligt fibernät som ägs av Skanova AB och eventuella 

anslutningsavgifter bekostas av Hemsö. 

 

 

G. ÖVRIGT 

 

1. Hävning 

 

Kommunen har rätt att häva detta Avtal efter Tillträdesdagen 

(i) om Hemsö inte senast 8 månader efter att tilldelningsbeslut avseende 

Entreprenaden vunnit laga kraft inkommit med en i huvudsak komplett 

och planenlig bygglovsansökan (begäran om kompletteringar av 

Kommunen ska i sig inte medföra att bygglovsansökan inte anses 

komplett); 

(ii) om Hemsö inte uppfört huvudbyggnadens bottenplatta senast 8 månader 

efter att startbesked för bygglov har beviljats; eller 

(iii) om Kommunens kostnader för sanering av marken i enlighet med punkt 

C.9 ovan visar sig stå i orimlig proportion till projektets nytta och intäkter. 

Om Hemsö genom resultat från markprover eller på annat sätt intygar att Området inte är 

förorenat har Kommunen inte längre rätt att häva detta Avtal med stöd av punkten (iii) ovan. 

Inte heller har Hemsö då rätt att begära ersättning för saneringskostnader av Kommunen, oaktat 

vad som framgår av samverkansavtalet.   

Om Kommunen häver Avtalet i enlighet med denna punkt ska köpet av Området gå åter och 

erlagd Köpeskilling och eventuell Tilläggsköpeskilling återbetalas samt att Kommunen ska 

utge ersättning till Hemsö för upparbetade kostnader hänförliga till projektet i enlighet med 

punkt 7.1.3 i Parternas samverkansavtal och för faktiskt nedlagda kostnader för den del av 

Entreprenaden som vid den tidpunkten har utförts. För undvikande av oklarhet noteras att 

Kommunen har rätt att utöka de tider som framgår av punkt (i) och punkt (ii) ovan, dock får 

tiderna högst utökas till senast två (2) år efter Tillträdesdagen. 
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2. Syn och skador  

Hemsö skall iaktta aktsamhet så att skador undviks på befintliga gator, närliggande byggnader 

och anläggningar, inklusive häckar och träd. Skador som uppkommer utanför Området skall 

återställas av Hemsö, till den del skadan uppkommit till följd av Hemsö eller dennes 

entreprenörs verksamhet. Hemsö skall bekosta och svara för att erforderlig syn och besiktning 

av anläggningar och byggnader på angränsande mark före och efter genomförd byggnation. Syn 

och besiktning genomförs enligt gängse metoder. Kommunen, alltså berörd ansvarig enhet, ska 

kallas och närvara vid besiktning av anläggningar och byggnader på allmän plats. 

Det åligger Hemsö att undvika lerspill och dylikt som uppkommer vid transporter till och från 

Området i samband med byggnationen. I det fall lerspill och dylikt ändå uppkommer, ska 

Hemsö åtgärda detta skyndsamt på egen bekostnad. 

 

3. Upplag och dylikt 

Upplag eller uppställning av bodar m.m. får inte ske utanför Området utan skriftligt 

medgivande i form av ett avtal från Kommunen eller annan markägare. En avgift kan komma 

att tas ut för detta. 

 

4. Överlåtelseförbud 

Detta Avtal får inte helt eller delvis överlåtas på annan utan godkännande av 

kommunstyrelsen i Kungälvs kommun. Hemsö äger dock rätt att överlåta detta Avtal till 

bolag inom Hemsö Fastighets AB:s koncern. 

 

5. Tvist 

Tvist med anledning av detta Avtal skall avgöras i allmän domstol. 

 

---------------------------------------- 

 

 

 

Signatursida följer 
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Detta Avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav Parterna tagit var sitt. 

 

Kungälv 2022-         Kungälv 2022-         

 

För KUNGÄLVS KOMMUN  För HEMSÖ 

 

 

________________________  ________________________ 

Miguel Odhner   Hanna Tengberg 

Kommunstyrelsens ordf.    

 

 

______________________________   

Haleh Lindqvist    

Kommundirektör    

 

 

Bevittnas: 

 

 

________________________   

 

 

________________________ 



50/22 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre - KS2022/0779-1 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre : SIGNINGSVERSION Markoverlatelseavtal Angegarde Hemso

1

Mellan Hemsö Bänken AB, org. nr: 556718–3396, nedan kallad Hemsö och 
Kungälvs kommun org. nr: 212000–1371, nedan kallad Kommunen, gemensamt kallade 
Parterna har träffats följande

MARKÖVERLÅTELSEAVTAL
nedan kallat Avtal avseende marköverlåtelse och exploatering inom del av Ängegärde 5:1 och 
Tveten 1:1 i Kungälvs kommun, Västra Götalands län. 

Till Avtalet hör bilagda handlingar:
Bilaga 1.1 och 1.2: Plan- och illustrationskarta samt Området
Bilaga 2: Karta över Kommunens VA-ledningar
Bilaga 3: Karta över fiberledningar
Bilaga 4: Karta över Kungälv Energis ledningar

A. BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

1. Bakgrund och syfte
Hemsö och Kommunen har 2019-10-07 tecknat ett samverkansavtal, KS2018/1818, som 
bland annat anger att Hemsö ska samverka kring utvecklingen av samhällsfastigheter i 
Kungälv som Kommunen ska förhyra. Detta Avtal syftar till att reglera marköverlåtelse samt 
villkoren för genomförandet av det planerade nya äldreboendet i området Fridhem. 

I de fall det förekommer motstridiga uppgifter mellan detta Avtal och ingånget 
samverkansavtal, KS2018/1818 ska detta Avtal ges företräde. Parterna är dock överens att 
oaktat vad som anges avseende kostnader i detta Marköverlåtelseavtal äger parternas 
samverkansavtal företräde.

Hemsö har för avsikt att uppföra ett nytt äldreboende med utegård samt parkering på 
Området. Parterna är överens om att entreprenaden för att uppföra ovanstående ska 
upphandlas i enlighet med LOU, nedan kallad Entreprenaden.

B. DETALJPLAN

1. Beskrivning
För Området pågår en detaljplan, nedan kallad Detaljplanen, som förväntas antas inom en inte 
allt för lång tid, se nuvarande förslag i bilaga 1.1 och 1.2. Detta förslag kommer att behöva 
revideras något vilket Parterna härmed accepterar. Området är i nuvarande förslag till 
Detaljplanen utlagt som kvartersmark med ändamål vård och vårdbostäder och byggrätten är 
vidare definierad till 2500 kvm byggnadsarea och 28 m i nockhöjd vilket möjliggör 5 
våningar och därmed en total byggrätt om ca 12 500 kvm.

2. Planavgift
Plankostnaderna ingår i köpeskillingen. Hemsö ska inte betala planavgift i samband med 
bygglov inom Detaljplanen.
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C. MARKÖVERLÅTELSE

1. Marköverlåtelse
Kommunen överlåter härmed en markyta, ovan och nedan kallat Området, till Hemsö. Området 
är en del av fastigheten Kungälv Ängegärde 5:1 och Tveten 1:1, omfattar ungefär 7700 kvm 
och har markerats med blå kantlinje på bilaga 1.1 och 1.2. Området kan komma att marginellt 
justeras något då Detaljplanen alltjämt pågår.

Köpeskillingen har baserats på en extern värdering utförd av en auktoriserad värderingsman 
och utgör:

TRETTIOFYRAMILJONERÅTTAHUNDRASJUTTIOSEXTUSENÅTTAHUNDRASJ
UTTIOFEM/ 34 876 875 KRONOR 

I det fall Hemsö bygger mer än 8 900 kvadratmeter BTA i enlighet med beviljat bygglov 
(fristående komplementbyggnader, förråd, cykelparkeringar, avfallsutrymmen, loftgångar 
balkonger/ uteplatser och källare ingår inte) erläggs Tilläggsköpeskillingen med 
4125 kr per kvadratmeter BTA. 

Köpeskillingen för Området ska erläggas av Hemsö enligt följande:

 10 % av Köpeskillingen erläggs senast 30 dagar efter att Detaljplanen har vunnit laga 
kraft efter fakturering av Kommunen.

 Resterande del av Köpeskillingen erläggs på Tillträdesdagen (såsom definierad 
nedan).

 Eventuell Tilläggsköpeskilling erläggs senast 30 dagar efter att aktuellt bygglov 
avseende äldreboendet inom Området har vunnit laga kraft efter fakturering av 
Kommunen.

Om Hemsö inte betalat Köpeskillingen i rätt tid äger Kommunen rätt att häva köpet eller 
kräva fullgörande av köpet. Skall betalningen fullgöras är Hemsö skyldig att betala 
dröjsmålsränta enligt lag.

2. Köpebrev 
När Hemsö betalat hela Köpeskillingen skall Kommunen överlämna kvitterat köpebrev till 
Hemsö som bekräftelse på fullgjord betalning. 

3. Tillträde

3.1 Tillträdesdagen
Tillträde ska ske inom tio vardagar efter uppfyllandet av tillträdesvillkoren i punkten 3.2, 
kallad Tillträdesdagen. På Tillträdesdagen övergår äganderätten till Området till Hemsö sedan 
Köpeskillingen erlagts till fullo. 

Parterna är överens om att Hemsö snarast efter det att villkoret i punkt 3.2 (iv) nedan har 
uppfyllts, eller den tidigare tidpunkt som Partena kommer överens om, äger rätt att 
kostnadsfritt nyttja Området i syfte att påbörja Entreprenaden. Risken för Området ska anses 
övergå till Hemsö från och med nyss nämnda tidpunkt, vilket innebär att Hemsö står för 
skador som uppkommer på Området. Kommunen ska, från och med denna tidpunkt och i sin 
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egenskap av lagfaren ägare av fastigheten och därmed Området, inte utöva någon rättighet 
mot myndigheter, domstolar eller annan part (tredje man) som negativt kan påverka Området 
eller Entreprenaden, utan Hemsös föregående skriftliga godkännande.

3.2 Tillträdesvillkor

Parternas skyldighet att fullfölja förvärvet enligt detta Avtal är villkorat av:  

(i) att Avtalet godkänns genom beslut i Kommunens kommunfullmäktige 
som vinner laga kraft.

(ii) att ett hyresavtal för nytt äldreboende inom Området godkänns genom 
beslut i Kommunens kommunfullmäktige som vinner laga kraft. 

(iii) att fastighetsbildning som innebär att Området bildas och blir en egen 
registerfastighet har vunnit laga kraft.   

(iv) att tilldelningsbeslut avseende Entreprenaden har vunnit laga kraft.

För det fall villkoren i punkt (i) - (ii) ovan inte uppfylls ska detta Avtal i dess helhet vara utan 
verkan och eventuellt fullgjorda prestationer återgå. Partena ska i övrigt inte ha några 
ytterligare anspråk mot varandra. 

För det fall villkoren i punkt (iii)-(iv) ovan inte uppfylls ska Parterna vara berättigade att säga 
upp detta Avtal. Parterna är dock överens om att i första hand aktivt verka för att genomföra 
en ny anpassad fastighetsbildning genom avstyckning och/eller genomföra övriga åtgärder 
som krävs för att tilldelningsbeslut avseende Entreprenaden kan vinna laga kraft eller åtgärder 
för att tillse att Hemsö erhåller bygglov. Om sådana åtgärder inte går att genomföra och någon 
av Parterna säger upp detta Avtal ska kostandsreglering ske enligt punkt 7 och andra 
tillämpliga delar i ingånget samverkansavtal.

4. Penninginteckningar
Kommunen garanterar att Området på Tillträdesdagen inte besväras av några 
penninginteckningar.

5. Servitut och nyttjanderätter
Kommunen garanterar att Området på Tillträdesdagen, inte belastas av några andra servitut 
eller nyttjanderätter än vad som framgår av detta Avtal, se vidare under punkt D3 nedan.

Kommunen upplåter ett markområde för tillfällig parkering utan ersättning till Hemsö fram till 
att den permanenta och fullständiga parkeringslösningen kan tas i bruk. Ett separat avtal härom 
ska tecknas efter att detta Avtal blivit giltigt.

6. Lagfartskostnader
Med köpet förenade lagfarts- och stämpelkostnader betalas av Hemsö.

7. Avräkning
Jordabalkens regler för fördelning av kostnader och intäkter ska gälla.
Hemsö betalar fastighetsskatt för tiden efter Tillträdesdagen, Kommunen skickar faktura. 
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8. Grundförhållanden
Kommunen ikläder sig inte något ansvar för Områdets grundförhållanden. Hemsö erinras om 
att noga undersöka grundförhållandena innan byggnationen påbörjas och ska följa den till 
Detaljplanen hörande geotekniska utredningen om inte annat följer av bygglovsprövningen.

Hemsö påtar sig allt ansvar för de skador som en grundvattensänkning inom Området kan 
åstadkomma på omkringliggande fastigheter och byggnader, orsakat av de arbeten som 
Hemsö utför. 

9.   Markföroreningar 
Köpeskillingen är bestämd efter förutsättningen att inga kända markföroreningar finns inom 
Området. 

Hemsö ansvarar för att beställa och bekosta en första undersökning av Området. 
Undersökningen ska vara utförd senast sex (6) månader efter att Avtalet undertecknats av 
båda Parter. Undersökningen ska redovisas för Kommunen. 

Vid upptäckt risk för förorening, antingen som ett resultat av den första undersökningen eller i 
annat sammanhang som exempelvis vid byggstart, står Kommunen för kostnader för 
fördjupade undersökningar samt åtgärdsplan. Hemsö ansvarar för beställning av den 
fördjupade undersökningen som också ska innehålla en motiverad redovisning av uppskattade 
kostnader för efterbehandling/avhjälpandeåtgärd/sanering. Hemsö ska anlita någon av de tre 
konsultfirmor i Göteborgsregionen som har störst verksamhet inom området eller någon av de 
konsultfirmor som finns i Kommunens ramavtal vid aktuell tidpunkt. Saknas gällande 
ramavtal vid tidpunkten ska man utgå från tidigare gällande ramavtal. Kommunens 
Miljöenhet beslutar om relevant nivå av efterbehandling/avhjälpandeåtgärd/sanering. 
Eventuell stilleståndsersättning eller ersättning för kostnader som uppstår vid förskjuten 
tidplan utgår inte.

I det fall kostnaden för eventuell efterbehandling/avhjälpandeåtgärd/sanering visar sig stå i 
orimlig proportion, enligt Kommunens rimliga bedömning, till projektets nytta och intäkter 
för Kommunen, har Kommunen rätt att häva marköverlåtelsen inom 24 månader efter att 
Avtalet undertecknats av båda Parter. Kommunens rätt att häva enligt detta stycke upphör 
dock den tidigare dag som infaller tre månader efter att Hemsö skriftligen redovisat den 
fördjupade undersökningen med motiverad redovisning av uppskattade kostnader för 
efterbehandling/avhjälpandeåtgärd/sanering till Kommunen.

Kommunen står vid eventuell markförorening, för den 
efterbehandling/avhjälpandeåtgärd/sanering som krävs för att möjliggöra syftet med 
Detaljplanen. Kommunen väljer metod samt utförare för eventuell 
efterbehandling/avhjälpandeåtgärd/sanering. 

Kommunens åtagande att stå för fördjupad undersökning respektive 
efterbehandling/avhjälpandeåtgärd/sanering upphör om det inte påkallats skriftligen av 
Hemsö senast den dag som infaller 48 månader efter att Avtalet undertecknats av båda Parter.

10. Förköpsrätt
Kommunen har förköpsrätt till Området i enlighet med punkt 9 i ingånget samverkansavtal.
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11. Bortforsling av byggnader

Kommunen åtar sig att se till och bekosta att byggnaderna och anläggningarna inom Området 
är rivna och att all erforderlig avflyttning från Området har skett senast på Tillträdesdagen.

D. FASTIGHETSBILDNING 

1. Ansökan om fastighetsbildning 
Kommunen och Hemsö ansöker genom undertecknandet av detta Avtal om 
lantmäteriförrättning för genomförandet av avstyckning av Området. Kommunen ska snarast 
efter att Avtalet har godkänts av kommunfullmäktige inge ansökan samt verka för att 
lantmäteriförrättning avseende avstyckningen genomförs snarast möjligt efter att Detaljplanen 
har vunnit laga kraft.

Kommunen bekostar fastighetsbildningen.

Parterna förbinder sig att vid kommande fastighetsbildning godta av lantmätaren påkallade 
mindre justeringar av fastighetsgränser, särskilda rättigheter etc. Skulle en större ändring 
påkallas än vad som följer av ovanstående skall Parterna i god anda förhandla i syfte att 
skyndsamt finna en för båda Parter rimlig överenskommelse. 

Parterna förbinder sig vidare att omedelbart efter lantmäterimyndighetens beslut om 
fastighetsbildning godkänna beslutet i syfte att beslutet skall vinna laga kraft utan dröjsmål.

2. Gemensamhetsanläggning 
Vid undertecknande av detta Avtal belastas Området av en gemensamhetsanläggning med 
beteckning Kabbelekan GA:1 och ändamål lokalgata, parkeringsplatser och grönområde. 
Parterna är överens om att denna gemensamhetsanläggning ska omprövas så att den inte 
längre belastar Området. 

Kommunen bekostar denna omprövning.

3. Servitut och Ledningsrätt
Inom Området finns ett antal befintliga fiber och VA-ledningar, se bilagorna 2-4. Några 
rättigheter förutom generella markupplåtelser har inte skapats för dessa ledningar då Området 
ägs av Kommunen.

Parterna är överens om att ledningsrätt ska skapas för de kommunala VA-ledningarna inom 
Området utan ersättning i samband med bildandet av Området. Kommunen bekostar denna 
fastighetsbildningsåtgärd. Det kan också bli aktuellt att flytta och anlägga nya VA-ledningar 
inom eller utanför Området som ersätter de befintliga som framgår av bilaga 2. I sådant fall 
anlägger och bekostar Kommunen de nya ledningarna varpå de befintliga ledningarna tas ur 
bruk och lämnas kvar i Området. 

I det fall befintliga VA-ledningar är belägna inom ett sådant område/avstånd att den planerade 
byggnationen, inom ramen för gängse avstånd från ledningar vid byggnation, inte kan 
genomföras kommer Kommunen bekosta flytt och/eller anläggning av nya ledningar.
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Övriga befintliga och nytillkommande ledningar som hamnar inom Området ska säkras med 
lämplig rättighet som Hemsö tillsammans med berörd ledningsägare ansvarar för att bilda. 
Detta avser t.ex. den tillkommande transformatorn som behövs för bl.a. äldreboendet och ska 
anläggas inom byggrätten markerad med E på bilaga 1 och som ligger inom Området.

E. HUSBYGGNATION OCH ANLÄGGNINGAR

1. Husbyggnation
Hemsö ska inom Området uppföra ett nytt äldreboende med tillhörande gård och parkering. 

Hemsö ansvarar även för alla övriga åtgärder inom Området för att uppfylla syftet med detta 
Avtal.

2. Tillfällig och permanent parkering
Hemsö bekostar och ansvarar för att anlägga samtliga tillfälliga och permanenta 
parkeringsplatser för att uppfylla vid bygglovsprövningen gällande parkeringsnorm både för 
det nya äldreboendet och intilliggande förskola inom fastigheten Kabbelekan 3. 

Äldreboendets parkeringsplatser kommer att delvis byggas tillfälligt på av Kommunen 
anvisad närliggande mark i anslutning till Området (se även punkt C5 ovan) för att därefter 
när så är möjligt byggas i samma läge som det befintliga diket i direkt anslutning öster om 
Området.

Tidsaspekten för när ovanstående är möjligt styrs av kommande detaljplan för övriga delar av 
Ängegärdet utanför Området som bl.a. syftar till att möjliggöra den planerade flytten (inkl 
tillståndsprövning) av befintligt diket till andra sidan Tvetgatan.

Senast när diket är fullständigt undanflyttat, vilket Kommunen ansvarar för och bekostar, ska 
Kommunen överlåta den berörda ytan mellan den östra gränsen av Området och Tvetgatan till 
Hemsö mot en ersättning om 1 835 625 kronor. En separat överenskommelse om 
fastighetsreglering ska tecknas mellan Parterna för att reglera ovanstående i vilken det också 
regleras att Kommunen bekostar nödvändig fastighetsbildning.

Om det i framtiden mot förmodan visar sig att diket inte får flyttas och därmed omöjliggör 
parkering i det tänkta permanenta läget garanterar Kommunen att ny yta för permanent 
parkering i direkt anslutning till Området ska överlåtas till Hemsö mot en ersättning om 
1 835 625 kronor. 

F. TEKNISK FÖRSÖRJNING

1. VA-anslutning
Området är beläget inom det kommunala verksamhetsområdet för VA och får 
förbindelsepunkter för både färsk-, dag- och spillvatten. Hemsö bekostar Områdets samtliga 
anslutningsavgifter i enlighet med vid var tid gällande taxa.
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2. Dagvatten
Hemsö ska hantera dagvattnet i enlighet med Detaljplanens dagvattenutredning samt vid var 
tid gällande dagvattenplan/policy vid tidpunkten för bygglovsansökan. Den senaste versionen 
av dagvattenplan/policy blev antagen 2017-05-18 (KS 2013/1902-47-48). 

3. Renhållningsordning
Hemsö ska ordna renhållning och avfallshantering i enlighet med vid var tid gällande 
renhållningsordning vid tidpunkten för bygglovsansökan. Den senaste versionen blev antagen 
2015-09-10 (§241/2015).

4. El, värme och fiberanslutning
Området ansluts till det befintliga el- och fjärrvärmenät som ägs av Kungälvs Energi AB och 
eventuella anslutningsavgifter bekostas av Hemsö.

Området bör också anslutas till befintligt fibernät som ägs av Skanova AB och eventuella 
anslutningsavgifter bekostas av Hemsö.

G. ÖVRIGT

1. Hävning

Kommunen har rätt att häva detta Avtal efter Tillträdesdagen
(i) om Hemsö inte senast 8 månader efter att tilldelningsbeslut avseende 

Entreprenaden vunnit laga kraft inkommit med en i huvudsak komplett 
och planenlig bygglovsansökan (begäran om kompletteringar av 
Kommunen ska i sig inte medföra att bygglovsansökan inte anses 
komplett);

(ii) om Hemsö inte uppfört huvudbyggnadens bottenplatta senast 8 månader 
efter att startbesked för bygglov har beviljats; eller

(iii) om Kommunens kostnader för sanering av marken i enlighet med punkt 
C.9 ovan visar sig stå i orimlig proportion till projektets nytta och intäkter.

Om Hemsö genom resultat från markprover eller på annat sätt intygar att Området inte är 
förorenat har Kommunen inte längre rätt att häva detta Avtal med stöd av punkten (iii) ovan. 
Inte heller har Hemsö då rätt att begära ersättning för saneringskostnader av Kommunen, oaktat 
vad som framgår av samverkansavtalet.  

Om Kommunen häver Avtalet i enlighet med denna punkt ska köpet av Området gå åter och 
erlagd Köpeskilling och eventuell Tilläggsköpeskilling återbetalas samt att Kommunen ska 
utge ersättning till Hemsö för upparbetade kostnader hänförliga till projektet i enlighet med 
punkt 7.1.3 i Parternas samverkansavtal och för faktiskt nedlagda kostnader för den del av 
Entreprenaden som vid den tidpunkten har utförts. För undvikande av oklarhet noteras att 
Kommunen har rätt att utöka de tider som framgår av punkt (i) och punkt (ii) ovan, dock får 
tiderna högst utökas till senast två (2) år efter Tillträdesdagen.
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2. Syn och skador 
Hemsö skall iaktta aktsamhet så att skador undviks på befintliga gator, närliggande byggnader 
och anläggningar, inklusive häckar och träd. Skador som uppkommer utanför Området skall 
återställas av Hemsö, till den del skadan uppkommit till följd av Hemsö eller dennes 
entreprenörs verksamhet. Hemsö skall bekosta och svara för att erforderlig syn och besiktning 
av anläggningar och byggnader på angränsande mark före och efter genomförd byggnation. Syn 
och besiktning genomförs enligt gängse metoder. Kommunen, alltså berörd ansvarig enhet, ska 
kallas och närvara vid besiktning av anläggningar och byggnader på allmän plats.

Det åligger Hemsö att undvika lerspill och dylikt som uppkommer vid transporter till och från 
Området i samband med byggnationen. I det fall lerspill och dylikt ändå uppkommer, ska 
Hemsö åtgärda detta skyndsamt på egen bekostnad.

3. Upplag och dylikt
Upplag eller uppställning av bodar m.m. får inte ske utanför Området utan skriftligt 
medgivande i form av ett avtal från Kommunen eller annan markägare. En avgift kan komma 
att tas ut för detta.

4. Överlåtelseförbud
Detta Avtal får inte helt eller delvis överlåtas på annan utan godkännande av 
kommunstyrelsen i Kungälvs kommun. Hemsö äger dock rätt att överlåta detta Avtal till 
bolag inom Hemsö Fastighets AB:s koncern.

5. Tvist
Tvist med anledning av detta Avtal skall avgöras i allmän domstol.

----------------------------------------

Signatursida följer
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Detta Avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav Parterna tagit var sitt.

Kungälv 2022-      Kungälv 2022-        

För KUNGÄLVS KOMMUN För HEMSÖ

________________________ ________________________
Miguel Odhner Hanna Tengberg
Kommunstyrelsens ordf.

______________________________
Haleh Lindqvist
Kommundirektör

Bevittnas:

________________________

________________________
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Fastighet  

 

Allmänt  
 

 

 

 

Fastigheter namn KÄRNA 67:1

Fastighetsnyckel 140155098

Kommun KUNGÄLV

Uppgift om tomträtt N

Allmän del senast ändrad 20210707

Inskrivningsdel senast ändrad 20211109T05:45:11.070Z

Aktualitetsdatum inskrivningsdelen

Har 3D-områden N

Områdesnummer 1

N-Koordinat 6416245,1

E-Koordinat 309189,2

Koordinatsystem SWEREF 99TM

Områdesnummer 2

N-Koordinat 6417484,4

E-Koordinat 309457,6

Koordinatsystem SWEREF 99TM

Områdesnummer 3

N-Koordinat 6417323,8

E-Koordinat 309899,2

Koordinatsystem SWEREF 99TM
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Tjänsteskrivelse

Sid 1 (3)

Sid 1 (3)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-06-15

Handläggarens namn
Olivia Widell Tengvall

2022-05-19

Taxa gällande tillsynsavgifter för serveringstillstånd 2022 (Dnr
KS2022/1110-1)

Sammanfattning

Göteborg beslutade den 24 februari om att tillsynsavgifter för serveringstillstånd år
2022 i Göteborgs kommun fastställs till 0 kr. Enligt samverkansavtalet som
Kungälv har med Göteborg så är kommunerna som anlitar Göteborg skyldiga att
följa deras taxenivåer. Göteborgs stad har upprättat ett tilläggsavtal för år 2022
som innebär att det blir upp till respektive kommun att besluta om avgifterna ska
sänkas eller inte. Avtalet behöver godkännas oavsett om Kungälv avser att sänka
avgifterna för år 2022 eller inte.

Kommunfullmäktige beslutade våren 2021 om att inte ta ut avgifter för tillsyn eller
ansökningar för serveringstillstånd år 2021. Ändringen av taxan för kalenderåret
2022 bedöms främja näringslivet inom Kungälvs kommun, med anledning av det
pågående utbrottet av Covid-19.

Förslaget är att Kungälvs kommun ska följa Göteborgs stads beslut vilket innebär
att tillsynsavgifter för serveringstillstånd fastställs till 0 kr under 2022.

Juridisk bedömning

Enligt 2 kap. 5 § kommunallagen får kommunen ta ut avgifter för de tjänster och
nyttigheter som kommunen tillhandahåller. Enligt 2 kap. 8 § första stycket samma
lag får en kommun genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i
kommunen.

Att taxan gällande tillsynsavgifter för serveringstillstånd 2022 i Kungälvs kommun
fastställs till 0 kr är inte att likställa med ett riktat stöd till ett enskilt företag. De
föreslagna åtgärderna bedöms därför inte utgöra ett otillåtet stöd till viss
näringsidkare, varför fastställandet av taxan till 0 kr i nämnda delar är förenligt med
kommunallagen.

Bedömningen är avstämd med kommunjurist.

Förvaltningens bedömning

Coronapandemin fortsätter och delar av det lokala näringslivet i Kungälvs kommun
har drabbats hårt ekonomiskt. Den 28 januari 2022 beslutade kommunfullmäktige
”Med ändring av Kommunfullmäktiges taxa för upplåtelser av offentlig plats samt
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torghandel inom Kungälvs kommun ska det för kalenderåret 2021 inte tas ut någon 
taxa för upplåtelse av mark för uteservering”. Med anledning av att taxa gällande 
tillsynsavgifter för serveringstillstånd 2022 i Göteborgs kommun fastställts till 0 kr 
föreslås samma åtgärd i Kungälvs kommun.

Förvaltningen föreslår att Kungälvs kommun följer Göteborg stads beslut om att 
fastställa taxorna gällande tillsyn av serveringstillstånd 2022 i Kungälvs kommun 
till 0 kr.

Det finns delar av det lokala näringslivet som blivit hårt drabbade av 
coronapandemin och de införda restriktionerna som följt med denna. Genom 
föreslagen åtgärd kompletteras de redan beslutade åtgärderna som införts för det 
lokala näringslivet i Kungälvs kommun.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål

Ärendet har koppling till kommunstyrelsen resultatmål om Förbättrat 
näringslivsklimat. Båda resultatmålen är i ärendet om återkoppling på åtgärder för 
det lokala näringslivet även knutna till kommunfullmäktiges strategiska mål om att 
medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 

Ärendet kommer öka de enskildas likviditet och där med ge dem utrymme att 
själva bedriva ett hållbart arbete med utgång från hållbarhetsklivet.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Ärendet varken berör eller strider mot något styrdokument. 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 

Ärendet berör både medborgarnyttan och brukarnyttan. Ur ett övergripande 
perspektiv innebär aktuella verksamheter arbetstillfällen. Åtgärder för en ökad 
likviditet berör även de enskilda verksamheterna då pandemin till exempel 
påverkat deras kundflöde eller möjlighet att driva sina ordinarie aktiviteter. Likaså 
påverkar det individerna som är beroende av dessa verksamheter på olika vis.

Både medborgar- och brukarperspektivet är sammanlänkat med ovanstående 
gällande
kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens mål och Agenda 2030. Mål 8 om att 
verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt i kommunen är 
också kopplat till att medborgare och näringsliv känner ökat förtroende för 
kommunen. Pandemin är ansträngande för i princip alla delar av samhället och 
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idag krävs det nya stödåtgärder för att minska försöka minska konsekvenserna för 
både individer och näringsliv i Kungälvs kommun.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.

Beslutet bedöms inte påverka medarbetarnas arbetsbelastning eller arbetsmiljö då 
uttag av avgifter för tillsyn inte påverkar tillsynsprocessen.

Ekonomisk bedömning

Under 2021 fakturerades tillsynsavgifter för 359 300 kronor. Förvaltningens 
bedömning är att det för 2022 skulle röra sig om ungefär samma summa. 
Finansiering för åtgärden saknas i budget 2022. Kostnaderna för åtgärden går 
utöver verksamhetsåtagande 2022 och kommer vid politiskt beslut belasta 2022 
års resultat.

Förslag till kommunfullmäktige

1. Taxa gällande tillsynsavgifter för serveringstillstånd år 2021 i Kungälvs 
kommun fastställs till 0 kr.
2. Tilläggsavtal om samverkan godkänns av kommunstyrelsen ordförande.

Erik Lindskog Haleh Lindqvist
administrativ chef kommundirektör

Expedieras till: Till vem ska beslutet skickas?

För kännedom till:
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Datum

3/31/2022

BEREDNINGEN FÖR 
SAMHÄLLE OCH UTVECKLING

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

Ärende:

Beredningsuppdrag, BSU – Kartlägga framtidens 
infrastrukturbehov, förslag till kommunal 
infrastrukturplan

Diarienummer:

KS2019/0191-13

Instans:

Beredningen för samhälle och utveckling

Infrastrukturplan - Vision 2050

Beredningen för samhälle och utveckling har som en del av sitt beredningsarbete getts i 
uppdrag att ta fram en infrastrukturplan. Dokumentet infrastrukturplan kan ses som ett 
underlag till kommande uppdatering av översiktsplanen, där transportsystemet kommer att 
beskrivas mer ingående. PM:ets inriktning är att beskriva en ny vision om hur framtida 
transportsystem kan komma att se ut och med en uppskattad ekonomisk bedömning. 
Dokumentet redogör också för nuläget på kommunens objekt i regional 
transportinfrastrukturplan. Dokumentet har tagits fram i samarbete med sektor samhälle och 
utveckling.

Förslaget till kommunfullmäktige är att upprättat dokument Infrastrukturplan – Vision 2050 
antas, och att beredningsuppdraget därmed anses slutfört.

Förslag till kommunfullmäktige
1. Dokument Infrastrukturplan – Vision 2050 antas.
2. Beredningsuppdraget anses slutfört.

Beredningen för samhälle och utveckling

Expedieras till: Anders Holm/SoU
Mikael Svensson /TGP
Nämndsekreterare

För kännedom till:  
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Infrastrukturplan - Vision 2015 2(2)

Datum
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Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2022-03-23 
Sida  9 (13) 

 
 

 BEREDNINGEN FÖR SAMHÄLLE 
OCH UTVECKLING 

 

Justeras sign 

 

 § 31/2022 

Beredningsuppdrag, BSU – Kartlägga framtidens infrastrukturbehov, 
förslag till kommunal infrastrukturplan 
 
Beredningen för samhälle och utveckling har som en del av sitt beredningsarbete getts i 
uppdrag att ta fram en infrastrukturplan. Dokumentet infrastrukturplan kan ses som ett 
underlag till kommande uppdatering av översiktsplanen, där transportsystemet kommer att 
beskrivas mer ingående. PM:ets inriktning är att beskriva en ny vision om hur framtida 
transportsystem kan komma att se ut och med en uppskattad ekonomisk bedömning. 
Dokumentet redogör också för nuläget på kommunens objekt i regional 
transportinfrastrukturplan. Dokumentet har tagits fram i samarbete med sektor samhälle och 
utveckling. 
 
Förslaget till kommunfullmäktige är att upprättat dokument Infrastrukturplan – Vision 2050 
antas, och att beredningsuppdraget därmed anses slutfört. 
 
Beslutsunderlag 
Beredningsskrivelse Infrastrukturplan - Vision 2050 
Infrastrukturplan – Vision 2050 

 

Förslag till kommunfullmäktige 
1. Dokument Infrastrukturplan – Vision 2050 antas. 
2. Beredningsuppdraget anses slutfört. 

 
__________ 
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Infrastrukturplan – vision 
2050 
Kungälvs kommun 
Visionsdokument  
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Ersätter tidigare beslut <Datum-…Instans §…/År>                                                                                                                                                               
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Dokumentansvarig: Nämndsekreterare 
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1. Inledning 
Den nationella och regionala transportplaneringen är grunden för kommunens 
utvecklingsmöjligheter men det saknas idag en övergripande 
transportinfrastrukturplan i Västra Götalandsregion ”VGR”. I den regionala 
systemanalysen lyfts de viktigaste funktionerna för regionens transportinfrastruktur 
med tillhörande strategier. Den vägledning som finns är bland annat Målbild för tåg 
2035 och Målbild för koll 2035.  

Översiktsplanens (ÖP 2010) ingång är att framtida markanvändning ska stärka 
underlaget för kollektivtrafik, för att möjliggöra en mer långsiktigt hållbar, klimat- och 
miljöanpassad utveckling av bebyggelsestruktur och transportsystem. 
Bebyggelseutveckling ska i första hand ske i orterna längs E6 och Södra 
Bohusbanan, d v s kommunens huvudstråk. Samordning av transportsystemet och 
bebyggelse är av stor vikt för ett ökat kollektivtrafikresande. 

2. Relation till andra styrdokument 
Dokumentet kan ses som ett underlag till kommande revidering av Översiktsplanen 
(ÖP) 2010. 

3. Syfte 
Beredningen för Samhälle och utveckling har haft i uppdrag att kartlägga framtidens 
infrastrukturbehov i ett förslag till kommunal infrastrukturplan och återkomma till 
kommunfullmäktige med ett finansierat förslag i december 2020. Beredningens 
horisont är satt till 2050. 

 

4. Mål och viljeinriktning 
Avsaknaden av en övergripande inriktning för transportsystemet i regionen samt 
invänta revidering av ÖP 2010, är visionsdokumentets inriktning att beskriva en ny 
vision om hur framtida transportsystem kan komma se ut och med en uppskattad 
ekonomisk bedömning. Dokumentet redogör också för nuläget på kommunens objekt 
i regional transportinfrastrukturplan sedan år 2010 samt att dokumentet kan ses som 
ett underlag till kommande revidering av ÖP 2010. 

 

5. Mål för transportplanering    
I detta kapitel beskrivs en kortversion av de mål som är utgångspunkter för 
bland annat transportplaneringen.  

5.1 Globala Hållbarhetsmål  
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FN beslutade om en 
Agenda 2030 för hållbar 
utveckling, med 17 
globala mål.  
Aktuellt  
för transportplaneringen 
är mål nr 11 Hållbara 
städer och samhällen -  
Hållbar stadsutveckling 
omfattar hållbart 
byggande och hållbar 

planering inklusive bostäder, offentliga platser såsom parker och torg, 
transporter med mera.  
 
 

5.2 Nationella transportmål 
 

Övergripande mål: Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en 
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för 
medborgarna och näringslivet i hela landet. 
 
Funktionsmål: Funktionsmålet innebär att transportsystemets utformning, funktion 
och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med 
god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. 
Transportsystemet ska vara jämställt, dvs. likvärdigt svara mot kvinnors 
respektive mäns transportbehov. 

 
Hänsynsmål: Hänsynsmålet innebär att transportsystemets utformning, funktion 
och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt, bidra 
till att det övergripande generationsmålet för miljö och miljökvalitetsmålen nås 
samt bidra till ökad hälsa. 
 
 

5.3 Regionala ställningstaganden 

Vision Västra Götaland – Det goda Livet är den övergripande vision följt av 
analyser och program enligt figur nedan.  
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Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland beskriver kollektivtrafikens 
långsiktiga utveckling fram till år 2025. Det övergripande målet är att kollektivtrafikens 
marknadsandel ska öka för att skapa en attraktiv och konkurrenskraftig region.  
 
Klimatstrategi för Västra Götaland pekar ut sex fokusområden för skapandet av 
hållbar tillväxt för regionen. Prioritering 2, 3 och 4 avser transportsystemet; 2: 
Effektiva godstransporter – grön logistik, 3: Effektiva persontransporter – mobilitet 
och 4: Alternativa drivmedel och effektivare fordon samt sjöfart.  
 
Enligt Godstransportstrategi för Västra Götaland ska Västra Götaland fortsätta 
utvecklas som högklassig och hållbar transport- och logistikregion både nationellt och 
internationellt.  
 
Målbild tåg 2035 är ett förslag till målbild för tågtrafiken i Västsverige fram till år 2035. 
Tågtrafiken är det färdmedel som kan förena ett framtida hållbart transportsystem 
och växande arbetsmarknadsregioner i regionen.  
Cykelstrategin innehåller visioner och mål ska utgöra ett stöd i arbetet med att 
planera, prioritera och bygga ut cykelvägar i länet.  
 
Målbild Koll2035 beskriver hur kollektivtrafiken i det sammanhängande 
storstadsområdet i Göteborg, Mölndal och Partille ska utvecklas fram till år 2035. 
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Göteborgsregionens strukturbild är en överenskommelse om ett gemensamt 
ansvar för en långsiktigt hållbar regional struktur. Strukturbilden visar på samspelet 
mellan kärnan (centrala Göteborg) det sammanhängande stadsområdet, 
huvudstråken för infrastruktur, kustzonen, de gröna kilarna och Göta älv. 

 
I framtagen strukturbild fastslås huvudstråk för regi-
onens utveckling som utgör ryggraden i 
Göteborgsregionen. I ett av regionens huvudstråk 
innefattar Bohusbanan och E6 som utgår från 
Regionens kärna, Göteborg.  

Utvecklingen av huvudstråken i regionen ska ske 
med stöd av en attraktiv och kraftfull pendel- och 
regiontågstrafik. I stationslägen är det särskilt 
attraktivt att förtäta och skapa goda förutsättningar 
för gång- och cykel, etablera handel-, service och 
arbetsplatser med ett större upptagningsområde än 

den egna orten. 

 

 

5.4 Kommunala ställningstaganden 

Kommunfullmäktiges strategiska mål  
Kommunfullmäktiges strategiska mål nr 6 En ökad samordning mellan 
infrastruktur och byggnation i hela kommunen och 7 Att underlätta för invånare 
och företag som vill reducera klimatutsläppen berör transportplanering. 
 
Översiktsplan  
I översiktsplanen säger att bland annat att ny bebyggelse främst ska utvecklas på 
platser som har förutsättningar för kommunal service, bra kollektivtrafik och 
miljöanpassade avloppslösningar. 

  
Trafikplan 2017 
Trafikplanen är en även konkretisering av översiktsplanen där den övergripande 
trafikrelaterade inriktningen är att ny bebyggelse ska stödja, och stödjas av, god 
kollektivtrafik. Under Trafikplanen finns handlingsplaner för respektive trafikslag 
där det görs mer fördjupning. Plan för Konkurrenskraftig kollektivtrafik, Plan för 
Smart och effektiv parkering och plan för Attraktiva gång och cykelstråk 
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6. Transportsystemet i Kungälv 

I samband med ÖP 2010 arbetades det fram en vision 2020 för transportsystemet 
och viktiga väglänkar för det framtida transportsystemet. 

   

I ÖP 2010 beskrivs infrastrukturåtgärder i transportsystem i strukturbild 2020, vilka är 
Väg 168 Ekelöv-Kareby, Väg 168 Tjuvkil, Södra Bohusbanan (mötesspåret i Grohed, 
Uddevalla), GC-vägar längs med statligt vägnät och ökad framkomlighet för 
kollektivtrafiken. I samverkan med VGR och Trafikverket lyftes aktuella alla åtgärder 
med redan i regional transportinfrastruktur plan 2010–2019 med en 
genomförandeplan inom planperioden. VGR är planupprättare tillika beställare och 
Trafikverket är utförare.  Kungälv resecentrum planerades in i regional 
transportinfrastruktur plan 2014–2025. 

Vad är nu statusen för objekten år 2020? 

Vägobjekten på väg 168, Kareby- Ekelöv och Tjuvkil är fortfarande i 
planeringsskedet.  

Ekelöv-Kareby är i ett omstartskede pga. resurs- och kostnadsskäl. Beslut om ny 
korridor planeras under år 2021 och väglänken planeras att färdigställas till år 2029.  

Tjuvkil är först nu i granskningsskede pga. bland annat resursskäl och 
planeringsutmaningar. Dock är tillhörande detaljplan överklagad och objektet är 
framflyttad till cirka år 2026.  

Åtgärder för kollektivtrafiken är genomförda enligt plan, nytt mötesspåret i Grohed på 
Södra Bohusbanan färdigställdes år 2020, perrongförlängningar i Kode och Ytterby 
färdigställdes år 2016 och kollektivtrafikkörfält mellan Angeredsbron (Göteborg) och 
Kungälv Resecentrum, är merparten färdigställd. Fler åtgärder för bland annat Södra 
Bohusbanan och framkomligheten för kollektivtrafiken på Väg 168 (Ytterby och 
Kungälvs motet) är hittills inte prioriterade av regionen eller Trafikverket. Nytt 
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Resecentrum i Kungälv invigdes år 2018, ett samverkansprojekt mellan kommun, 
Regionen och Västtrafik. 

Utbyggnaden av cykelbanor är enligt kommunalplanering och följande sträckor är 
färdigställda, Kungälv-Diseröd, Ullstorp-Kareby-Kode, Risby-Vävra, Tega-Kärna, och 
Stället-Risby. Kvarstående sträckor är Vävra-Tjuvkil planeras till år 2022/23 och 
Kode-Kommungräns norr planeras till tidigast år 2025. 

7 Vision 2050 
Regionen växer framför allt i Göteborgsregionen och behovet av fler bostads- och 
verksamhetsområden ökar. Vilket sin tur generera fler resenärer, mer trafik och mer 
gods i regionen. Samtidigt som arbetsmarknadsregionen växer och fler söker sig till 
kustbandet i Södra Bohuslän som permanentboende och/ eller fritidsboende. 

Kungälv är med sin lokalisering tydligt sammankopplad med Göteborgsregionen och 
är en del av arbetsmarknaden i regionen. Tillväxten inom kommunen i närtid som på 
längre sikt kommer ställa nya krav att befintlig infrastruktur används effektivt. I 
kombination med kommunala, regionala och nationella mål om ökad hållbarhet inom 
miljö, transport och bebyggelse finns ett behov av att tänka efter, och även tänka 
nytt, kring hur trafiken ska planeras såväl som i och utanför kommunen. Kommunens 
bostads- och näringsutveckling kommer att efterfråga ett väl utbyggt transportsystem 
inom regionen men också nationella kopplingar mot kontinenten. 

I ÖPs strukturbild 2050 finns långsiktiga infrastrukturidéer i ett regionalt perspektiv. 

 

I strukturbild 2050 pekar på vikten av 
att ett robust transportsystem och 
främja för kommunens utveckling 
som fler bostäder och verksamheter i 
stråk med god framkomlighet för 
kollektivtrafiken. 

I ÖPs utblick lyfts sårbarheten fram i 
regionens huvudstråk, där det endast 
finns en koppling över Göta älv och 
enkelspår på Södra Bohusbanan.  

Samt att anslutande stråk i 
kommunen från både väst och öst 
ansluts till en anslutningspunkt till 
huvudstråket. 

ÖPs långsiktiga förslag är fler kopplingar över älven - Alelänk och Kornhallslänk, fler 
spår på Södra Bohusbanan och fler trafikplatser på E6. 

Vision 2050 är en bild på alternativa infrastrukturförslag som är viktiga i ett större 
regionalt perspektiv vilka kan bidra till ökad robusthet för såväl kollektivtrafik som 
gods- och fordonstrafik i framtida transportsystem i regionen och i kommunen. 
Visionens förslag är höghastighetsbana mellan Oslo och Göteborg, ”Skytrain” längs 
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med kustbandet mellan Göteborg, Kungälv och Lysekil, kustförbindelse för 
persontrafik mellan Tjörn och Kungälv (Marstrand). Ett kompletterande 
spårvagnsspår mellan Kungälv och Göteborg (Kärra), samt ÖPs tvärförbindelser över 
älven - Alelänk och Kornhallslänk.   

 
Figur: Vision 2050.   
 

Numreringen enligt bild, i prioriteringsordning  

6. Utreda möjligheten för en ny koppling över Nordre älv - Kornhallslänken. 

7. Samverka och verka för att möjligheten för ett alternativ till Jordfallsbron (v 587) 
men en ny koppling -Alelänken. 

1. Planläggning för en höghastighetsbana mellan Oslo och Göteborg som läggs i 
anslutning till huvudstråket.   

3. Se på möjligheterna för en kustförbindelse med personfärja mellan Tjörn och 
Kungälv (öarna i Marstrand) 

5. Följa upp och utreda möjligheterna att kunna ansluta med ett 
spårvagnsspår/skytrain el dyl. mot Göteborg i framtiden.  

2. Utreda efterfrågan av en ”Skytrainbana” längs med kustbandet mellan Göteborg 
och Lysekil med en koppling via Kungälv i väst.  

4. Har utgått 

 

8 Ekonomisk bedömning 
Den ekonomiska bedömningen ger en överblick på kostnaden för respektive förslag. 
Bedömningen är baserad på ekonomiska inriktningstal på kilometerkostnad för att 
anlägga järnväg/skytrain eller spårvagnsspår eller väg. Medan för personfärja är 

Vision 2050 



52/22 Infrastrukturplan - Vision 2015 - KS2019/0191-13 Infrastrukturplan - Vision 2050 : Infrastrukturplan Vision 2050

  

 
10 

 

inriktning att tjänsten köps in vilket innebär en kostnad för årlig driftkostnad, 
exempelvis 5 årsavtal. 

Kostnaden för respektive infrastrukturförlag är baserad på den uppskattade sträckan 
som ligger inom kommunens gränser.  Ingen hänsyn är tagen till hela sträckan 
mellan målpunkterna till exempel Kungälv-Alingsås. 

 

 

Figur visar beräknade förslag som redogörs i tabellen 

Nr4 Linbanan har utgått då prioritet ligger på förbindelse Ale-Kungälv 

 

9 Prioriteringsordning  
Kommunens prioriteringsordning mellan befintliga och nya infrastrukturobjekt kan beskrivas 
på följande sätt. Objekten A till C är med i ÖP 2010 och Trafikverket har antingen påbörjat 
vägplan eller inte prioriterat objektet. Objekten D och E är med i ”utblick 2050” i ÖP 2010 och 
är inspelade till Trafikverket, GR och regionen sedan några år tillbaka men inte prioriterade.  
Övriga objekt (F till L) är nya och planeras att arbetas in i kommande revidering av 
översiktsplan. 

A. Väg 168, Ekelöv-Kareby – I ÖP 2010 och i regional plan år 2010  

B. Väg 168, Tjuvkil – I ÖP 2010 och i regional plan år 2010   

C. Södra Bohusbanan – I ÖP 2010 och i regional plan år 2010  

E. Kornhallslänk – I ÖP 2010 och är inspelad till regional plan år 2018   

D. Alelänk - I ÖP 2010 och är inspelad till regional plan år 2018 

F. Skagerrakbanan – är ett samarbete mellan Bohusläns kommunerna sedan år 2019 

H. Personfärja mellan Tjörn och Kungälv (öarna i Marstrand) 

I. Spårvagnsspår/skytrain mot Göteborg i framtiden. 

G. Kustbanan/skytrain mellan Göteborg och Lysekil via Kungälv i väst.  
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10. Levandegöra 
Dokumentet kommer att spridas till berörda handläggare samt publiceras på 
hemsidan med övriga styrdokument. 

 

7 Uppföljning 
Vision 2050 kommer att arbetas in i revideringen av ÖP och nya objekt i 
transportsystemet kommer att integreras med bebyggelse- och 
näringslivsutvecklingen i kommunen. Parallellt behöver en kontinuerlig samverkan 
ske med VGR, GR, Trafikverket och grannkommuner. Den regionala samverkan är 
en förutsättning för att möjliggöra för fler kompletterande nationella/ regionala 
infrastrukturlösningar för transportsystem.  

I pågående revidering för nationell transportinfrastruktur plan 2022 – 2033 kan Södra 
Bohusbanan bli aktuell med kapacitetåtgärder som mötesspår och 
perrongförlängningar i bland annat i Kode och Ytterby. I den i regional 
transportinfrastruktur plan 2022–2033 sker det en uppdatering för vägobjekten på 
väg 168 (Tjuvkil och Ekelöv-Kareby) samt ett nytt namngivet objekt 
”Marstrandsfärjan”. Gång och cykelbana Kode - kommungräns i norr (väg 574) 
delfinansieras i regional plan 2022–2033 och med bidrag från Väst svenskapaket. 

Under 2021/22 kommer förvaltningen fortsätta samverkan för: 

• att Södra Bohusbanan blir ett namngivet objekt i nationell plan 2022–33.   

• att göra nationella och regionala inspel på brister för att öka robustheten i 
transportsystemet inom kommunen, exempelvis saknade tvärförbindelser, utbyggd 
kollektrafik med mera. 

• att bidra och samverka för att möjliggöra för Skagerrakbanan. 

• att vara med och bidra till att Marstrandsfärjan får eldrift. 

• att nya objekt kommer att beskrivas mer ingående kommande revidering av 
översiktsplanen. 
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UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING

Justeras sign

§ 83/2022

Infrastrukturplan - Vision 2050 (Dnr KS2019/0191)
Beredningen för samhälle och utveckling har som en del av sitt beredningsarbete getts i
uppdrag att ta fram en infrastrukturplan. Dokumentet infrastrukturplan kan ses som ett
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och
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Vision 2050 antas, och att beredningsuppdraget därmed anses slutfört.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Infrastrukturplan - Vision 2050
Bilaga Protokollsutdrag - Beredningsuppdrag BSU- Kartlägga framtidens infrastrukturbehov, 
förslag till kommunal infrastrukturplan - Beredningen för samhälle och utveckling
Bilaga Infrastrukturplan Vision 2050

Förslag till kommunfullmäktige
1. Dokument Infrastrukturplan – Vision 2050 antas.
2. Beredningsuppdraget anses slutfört.
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BEREDNINGEN FÖR 
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:

Beredningsskrivelse - Policy för Kungälvs kommuns 
kommunala grundskolors skolgårdar

Diarienummer:

KS2022/0834-1

Instans:

Beredningen för bildning och lärande

Policy för Kungälvs kommuns kommunala grundskolors skolgårdar

Beredningen för bildning och lärande har tagit fram denna Policy för skolgårdar för Kungälvs 

kommunala grundskolor. Policy för skolgårdar är en del av arbetet med beredningsuppdraget: 

Politisk inriktning om hur bästa möjliga förutsättningar skapas för en kunskapsskola med hög 

måluppfyllelse. 

På varje skola finns en skolgård. Hur stor den bör vara och hur den ser ut kan variera på 

många olika sätt, allt beror på hur behoven och grundförutsättningarna ser ut från början. Det 

finns många saker som en skolgård skall innehålla för att kunna gynna barns hälsosamma 

utveckling och vara en del i skolans verksamhet. 

Sammantaget är ytstorleken en grundförutsättning för utemiljöns kvalitet, för att fullfölja 

skolgårdens potential att gynna barns kognitiva, sociala och fysiska utveckling under rast och i 

undervisning och samtidigt bidra med ekologiska och sociala värden i lokalsamhället. Därför 

behöver rymliga ytstorlekar för utemiljöer i skola och förskola säkras. 

Det är tre grundläggande kvaliteter som ska finnas på skolgården

som alla kräver areal: förutsättningar för fysisk aktivitet, naturkontakt samt socialt liv. 

Dessa tre kvaliteter är helt grundläggande för att en skolgård ska vara välfungerande för de 

många olika funktioner som skapar kvalitet för alla barn samt för skola och samhälle. 

Det finns flera studier som visar på de positiva fördelarna av uteundervisning. Klassrum med 

himlen som tak visar att utomhusundervisning leder till en lång rad positiva effekter för elever 
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Datum

5/6/2022

i grundskoleålder. Därför är det av stor vikt att kommunen tänker in ett utrymme på 

skolgården som kan fungera i uteundervisningen. 

Beredningen bildning och lärandes framtidsvision om skolgårdar i Kungälvs kommunala 

skolor är att:

● Ytan ska vara tillräckligt stor utifrån forskningsresultat så att kvalitén blir 

ändamålsenlig

● Skolgården ska bidra till fysisk aktivitet, naturkontakt och social samvaro

● Ytan ska vara varierad

● Möjlighet till utomhusundervisning ska beaktas

● Barnen bör involveras i framtagandet av utformningen så att de känner sig involverade 

och skadegörelse minskar

● Skolgårdarna skall vara inkluderande för alla elever.

Förslag till Kommunfullmäktige
1. Upprättad dokument: Policy för Kungälvs kommuns kommunala 
grundskolors skolgårdar antas.

Beredningen för bildning och lärande

Expedieras till:  

För kännedom till:
Dennis Reinhold
Annie Alsterholm
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Ersätter tidigare beslut <Datum-…Instans §…/År>                                                                                                                                                              
Giltighetstid:    <Datum-...>
Dokumentansvarig:    <Funktion>
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Förord
I början på mandatperioden (2018–2022) hade beredningen för Bildning och lärande dialog 

med förvaltningen där de informerade om skolgårdar och hur de såg ut på de skolor som finns 

i kommunal regi i Kungälvs kommun. Det framkom att förvaltningen efterfrågade av 

beredningen en inriktning och vision om hur skolgårdarna skall byggas vid nybyggnationer. 

Beredningen har under mandatperioden (2018–2022) arbetet med frågan kring skolgårdarnas 

utformning. Beredningen för Bildning och lärande har sammanställt långsiktiga visioner kring 

skolgårdar i detta dokument, policy gällande Kungälvs kommuns kommunala grundskolors 

skolgårdar. 

Inledning
På varje skola finns en skolgård. Hur stor den bör vara och hur den ser ut kan variera på 

många olika sätt, allt beror på hur behoven och grundförutsättningarna ser ut från början. Det 

finns många saker som en skolgård skall innehålla för att kunna gynna barns hälsosamma 

utveckling och vara en del i skolans verksamhet. Forskning visar att skolgårdarna fyller 

många viktiga delar i elevernas lärande, hälsa och sociala utveckling. Skolgårdens yta har 

betydelse för att kunna innehålla många olika varierande delar som ger eleverna möjlighet till 

att röra sig och få en god hälsa. 

Sammantaget är ytstorleken en grundförutsättning för utemiljöns kvalitet, för att fullfölja 

skolgårdens potential att gynna barns kognitiva, sociala och fysiska utveckling under rast och 

i undervisning och samtidigt bidra med ekologiska och sociala värden i lokalsamhället. 

Därför behöver rymliga ytstorlekar för utemiljöer i skola och förskola säkras1. 

För både lärande och folkhälsa är det viktigt med variationsrika och inspirerande utemiljöer 

som stimulerar barn och elever att vara ute på lediga stunder, uppmuntrar till lek, rörelse, 

social samvaro, skapande och upptäckarglädje, men också till stillhet, lugn och reflektion.

Beredningen för bildning och lärande har reflekterat över skillnaderna på skolgårdarna på de 

kommunala grundskolorna. Det verkar som om låg- och mellanstadier har olika möjligheter 

1 Jansson, M., Schneider, J., Mårtensson, F., Kylin, M., & Fridell, L. (2021). s.3.



53/22 Beredningsskrivelse- Policy för skolgårdar - KS2022/0834-1 Beredningsskrivelse- Policy för Kungälvs kommuns kommunala grundskolors skolgårdar : Policy för Kungälvs kommuns kommunala grundskolors skolgårdar

Sida 4 av 10

till stor yta och många olika saker att göra på sin skolgård. Tittar man i stället på de 

högstadieskolor vi har i kommunal regi är avsaknaden till olika aktiviteter stor. Hur kommer 

sig detta? Minskar behovet att röra på sig och vilja göra saker på rasten med åldern? 

Syfte
Allt arbete som rör elevers hälsa, lärande och utveckling, på alla nivåer i vår organisation, är 

av stor betydelse att beakta. Detta policydokument för Kungälvs kommuns kommunala 

skolgårdar är ett stöd för organisationens framtida planeringsarbete med hur skolgårdarna bör 

utformas. Här beskriver vi för bildning och lärande beredningen våra visioner om de framtida 

kommunala skolgårdarna i Kungälvs kommun. 

Syftet med policyn är att skapa en gemensam riktning för utvecklingen av de kommunala 

grundskolornas skolgårdar. Policyn skall bidra till att öka likvärdigheten och kvalitén på våra 

grundskolors skolgårdar. De skall anpassas och vara likvärdiga och alla elever skall få 

rörelseutmaning utefter möjlighet och behov. Det innebär även att elever med minskad 

rörelseförmåga skall få möjlighet till fysisk aktivitet på de grundskolornas skolgårdar.  

Beredningen bildning och lärande föreslår att denna policy för Kungälvs kommuns 

kommunala grundskolors skolgårdar ligger till grund för en ny skolgårdhandlingsplan för de 

kommunala grundskolorna i kommunen.  

Begreppsdefinition 
Begreppet skolor i policyn innebär den kommunala grundsärskolan och de kommunala 

grundskolor som finns i Kungälvs kommun.  

Tolkning av ordet skolgårdar är de platser där eleverna är utomhus och kan utmanas till 

rörelse, lek och kunskap. 

Begreppet likvärdighet innebär att alla elever skall ha tillgång till rörelseutmaningar utomhus 

oavsett vilken kommunal grundskola eleven går på i Kungälvs kommun. Hur verksamheten 

skall utformas för att nå målet kan variera beroende på skolornas möjligheter och 

förutsättningar. 

I Kungälvs kommuns skrift om policy för styrdokument står följande; En policy är en 

övergripande avsiktsförklaring, som vägleder och anger förhållningssätt samt vilka värden 

som ska beaktas 2. 

2 Policy för styrdokument Kungälv kommun
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Relation till andra styrdokument
Här beskrivs vilka olika styrdokument som policyn förhåller sig till.

Plan- och bygglagen
I dagsläget är skolgårdar helt oreglerade i skollagstiftningen. Det fanns tidigare en statlig 

föreskrift för hur stor en skolgård skulle vara. Dock nämns det i plan- och bygglagen att en 

obebyggd tomt som ska bebyggas till skolverksamhet ska ha tillräckligt stor friyta som är 

lämplig för lek eller utevistelse i anslutning till verksamheten eller i dess närhet3. Det står 

även att friytor ska prioriteras framför andra typer av ytor och bebyggelse om det är brist på 

utrymme för utevistelse.

Skollagen  
I skollagen står det om rektorns ledningsansvar och beslut. Rektorn ansvarar för det 

pedagogiska arbetet på skolenheten. I skollagen definieras en skolenhet som en verksamhet 

där det finns en eller flera skolbyggnader som ligger nära varandra. Verksamhet som inte 

bedrivs i förskolans eller skolans byggnader men som ändå ingår i enheten kan till exempel 

vara skolgårdar eller idrottsplatser i nära anslutning till byggnaderna4.

Kungälvs kommuns Idrottspolitiska program
I kommunens idrottspolitiska program står det om vikten av att alla i Kungälvs kommun har 

en god hälsa och upplever att de har livskvalité. Under avsnittet skola står det bland annat om 

att det skall finnas mötesplatser för idrotten och skolan. Skolans utemiljö skall inspirera till 

lek, rörelse och att det skall skapas möjligheter till gemensamma aktiviteter.

Kungälvs kommuns strategiska mål
Policy för Kungälvs kommuns kommunala grundskolors skolgårdar tar även hänsyn till 

kommunfullmäktiges strategiska mål inom utbildningsområdet som är:

 -att ge goda förutsättningar för livslångt lärande. Kommunen är som huvudman ansvarig för 

den kommunala utbildningen. Det politiska ansvaret innebär att skapa så goda 

förutsättningar som möjligt för det livslånga lärandet. Det handlar bl.a. om elevhälsa, bra 

och välutbildade lärare och skolledare, IT, läromedel och lokaler mm. Det handlar också om 

ledning och styrning av en omfattande organisation, att rätt beslut fattas på rätt nivå5.

3 PBL 2 kap 9–10§§
4 1 kapitlet 3 § och 2 kapitlet 9 § skollagen.
5 Kungälvs Trion 2021–2022 
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Forskningsresultat och fakta
Forskningen visar att skolgårdar fyller många viktiga behov, där ändamåls egen yta är en 

förutsättning för att kunna skapa och bibehålla kvalitet.

Många olika saker behöver rymmas för att skolgården ska kunna främja barns hälsosamma 

utveckling, samt bidra till skolverksamhet och lokalsamhället. Varje skolas kontext är också 

unik, där många olika faktorer spelar roll. 

En sammantagen bild av forskningen visar att storleken av gården har stor betydelse, eftersom 

ytan krävs för att rymma en mängd olika typer av platser och element som tillsammans skapar 

god funktion.

Enligt SCB:s kartläggning Grundskolor och friytor får barn i grundskolor får allt mindre 

skolgårdar att leka på och det är stora skillnader mellan olika delar av landet.

• Friytan minskar, 44 m2 / elev

• 40 % av alla grundskoleelever har för liten skolgård

• Storstäderna är generellt sämst 

• Norra Sverige & glesbygd generellt bäst

• Friskolor hade i snitt 18 m2 mindre friyta per elev, jämfört med kommunala skolor.

Kvaliteter och innehåll av skolgårdar
Det är tre grundläggande kvaliteter som ska finnas på skolgården

som alla kräver areal: förutsättningar för fysisk aktivitet, naturkontakt samt socialt liv. 

Dessa tre kvaliteter är helt grundläggande för att en skolgård ska vara välfungerande för de 

många olika funktioner som skapar kvalitet för alla barn samt för skola och samhälle. 

”Skolgårdar på över 10 000 kvm tycks ha särskilt goda förutsättningar att rymma alla dessa 

funktioner. Alltför små ytor begränsar leken och aktiviteten och kan ge upphov till problem 

såsom aggressivt eller undvikande beteende hos barn, låg fysisk aktivitet och fetma. Trängsel 

gör det dessutom svårt att uppnå god social samvaro, med plats för barn med olika ålder, 

könstillhörighet och funktionsvariation.”6    

6  Jansson, M., Schneider, J., Mårtensson, F., Kylin, M., & Fridell, L. (2021).(s.3).
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För att främja fysisk aktivitet behövs:

● ytstorlek i sig

● vegetation

● varierad topografi

● slingrande gångar

● dynamik i gestaltningen

● lösa lekobjekt

● fast lekutrustning

● hårdgjorda ytor

● sportytor

Naturkontakt kopplat till lärande, lek och återhämtning främjas bland annat av olika typer av 

vegetation och odling.

Det sociala livet på skolgården främjas av: 

● en tillräcklig yta relaterat till antalet barn

● lösa lekobjekt 

● varierade, gröna miljöer. 

För att barn oavsett köns, ålder och funktionsvariationer ska kunna använda skolgården på 

lika villkor krävs en variation av funktioner och ytor. Grönska är viktig ur flera aspekter för 

skolgårdens kvalitet men kräver area för att kunna utveckla och bibehålla kvaliteten utan att 

slitaget blir för högt.

Med en kvalitativ skolgård finns möjlighet att bedriva uteundervisning
Det finns flera studier som visar på de positiva fördelarna av uteundervisning. Linköpings 

universitet har gjort en forskningssammanställning, Klassrum med himlen som tak, som visar 

att utomhusundervisning leder till en lång rad positiva effekter för elever i grundskoleålder till 

exempel7:

● Förbättrad inlärning

7 Klassrum med himlen som tak, En kunskapsöversikt om vad utomhusundervisning betyder för lärande i 
grundskolan,  Faskunger et al, Skrifter  från  Forum  för  ämnesdidaktik  vid  Linköpings  universitet  nr  10 ©  
2018  Linköpings  universitet,  Sveriges  lantbruksuniversitet  och  Utenavet.
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● Ökad kognitiv förmåga, förbättrad koncentration, förbättrat arbetsminne och förhöjd

studiemotivation var andra viktiga effekter.

● Utomhusundervisning leder till ökad fysisk aktivitet, bättre matvanor och ökad 

naturkontakt hos eleverna

● Nästan alla studier på området redovisar positiva resultat (93 % för naturkunskap). I 

stort sett ingen studie har negativa resultat

Effekter av ökad undervisning utomhus:

• Ökat självförtroende hos elever

• Bättre processfärdigheter i naturvetenskap

• Ökad förståelse för design och teknologi

• Ökad stolthet över lokalsamhället

• Högre motivation till inlärning

• Ökat ansvarstagande

• Mer lek och rörelse

• Ökad motivation till hälsosammare matvanor

• Ökad motivation till att träna/motionera

Fördelar med uteundervisning:

• Utomhusmiljön har stor potential att bidra till en ny pedagogik

• Elever lär av varandra och elever och lärare lär sig saker tillsammans

• Främjar delaktighet, inflytande, reflektion och kreativt skapande

• Gynnar elever med låg motivation till traditionell undervisning

• Leder till ökad fysisk aktivitet, välbefinnande och hälsa

• Leder till ökad naturkontakt

Framtida vision
Beredningen bildning och lärandes framtidsvision om skolgårdar i Kungälvs kommunala 

skolor är att:

● Ytan ska vara tillräckligt stor utifrån forskningsresultat så att kvalitén blir 

ändamålsenlig

● Skolgården ska bidra till fysisk aktivitet, naturkontakt och social samvaro

● Ytan ska vara varierad

● Möjlighet till utomhusundervisning ska beaktas
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● Barnen bör involveras i framtagandet av utformningen så att de känner sig involverade 

och skadegörelse minskar

● Skolgårdarna skall vara inkluderande för alla elever

Sammanfattning
På varje skola finns en skolgård. Hur stor den bör vara och hur den ser ut kan variera på 

många olika sätt, allt beror på hur behoven och grundförutsättningarna ser ut från början. Det 

finns många saker som en skolgård skall innehålla för att kunna gynna barns hälsosamma 

utveckling och vara en del i skolans verksamhet. 

Sammantaget är ytstorleken en grundförutsättning för utemiljöns kvalitet, för att fullfölja 

skolgårdens potential att gynna barns kognitiva, sociala och fysiska utveckling under rast och 

i undervisning och samtidigt bidra med ekologiska och sociala värden i lokalsamhället. 

Därför behöver rymliga ytstorlekar för utemiljöer i skola och förskola säkras8. 

Det är tre grundläggande kvaliteter som ska finnas på skolgården

som alla kräver areal: förutsättningar för fysisk aktivitet, naturkontakt samt socialt liv. 

Dessa tre kvaliteter är helt grundläggande för att en skolgård ska vara välfungerande för de 

många olika funktioner som skapar kvalitet för alla barn samt för skola och samhälle. 

Det finns flera studier som visar på de positiva fördelarna av uteundervisning. Klassrum med 

himlen som tak visar att utomhusundervisning leder till en lång rad positiva effekter för elever 

i grundskoleålder. Därför är det av stor vikt att kommunen tänker in ett utrymme på 

skolgården som kan fungera i uteundervisningen. 

Uppföljning
I samband med att Policy för Kungälvs kommuns kommunala grundskolors skolgårdar 

revideras varje mandatperiod blir ansvariga politiker uppdaterade och dialog förs om 

utvecklingen inom området. 

8 Jansson, M., Schneider, J., Mårtensson, F., Kylin, M., & Fridell, L. (2021).(s.3).
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Beredningsskrivelse- Policy för Kungälvs kommuns kommunala 
grundskolors skolgårdar (Dnr KS2022/0834) 

 
Beredningen för bildning och lärande har tagit fram denna Policy för skolgårdar för Kungälvs 
kommunala grundskolor. Policy för skolgårdar är en del av arbetet med beredningsuppdraget: 
Politisk inriktning om hur bästa möjliga förutsättningar skapas för en kunskapsskola med hög 
måluppfyllelse.  
På varje skola finns en skolgård. Hur stor den bör vara och hur den ser ut kan variera på 
många olika sätt, allt beror på hur behoven och grundförutsättningarna ser ut från början. Det 
finns många saker som en skolgård skall innehålla för att kunna gynna barns hälsosamma 
utveckling och vara en del i skolans verksamhet.  
 
Sammantaget är ytstorleken en grundförutsättning för utemiljöns kvalitet, för att fullfölja 
skolgårdens potential att gynna barns kognitiva, sociala och fysiska utveckling under rast och i 
undervisning och samtidigt bidra med ekologiska och sociala värden i lokalsamhället. Därför 
behöver rymliga ytstorlekar för utemiljöer i skola och förskola säkras.  

 
Det är tre grundläggande kvaliteter som ska finnas på skolgården 
som alla kräver areal: förutsättningar för fysisk aktivitet, naturkontakt samt socialt liv.  
Dessa tre kvaliteter är helt grundläggande för att en skolgård ska vara välfungerande för de 
många olika funktioner som skapar kvalitet för alla barn samt för skola och samhälle.  
Det finns flera studier som visar på de positiva fördelarna av uteundervisning. Klassrum med 
himlen som tak visar att utomhusundervisning leder till en lång rad positiva effekter för elever 
i grundskoleålder. Därför är det av stor vikt att kommunen tänker in ett utrymme på 
skolgården som kan fungera i uteundervisningen.  

 
Beredningen bildning och lärandes framtidsvision om skolgårdar i Kungälvs kommunala skolor 
är att: 
o Ytan ska vara tillräckligt stor utifrån forskningsresultat så att kvalitén blir ändamålsenlig. 
o Skolgården ska bidra till fysisk aktivitet, naturkontakt och social samvaro. 
o Ytan ska vara varierad. 
o Möjlighet till utomhusundervisning ska beaktas. 
o Barnen bör involveras i framtagandet av utformningen så att de känner sig involverade och 

skadegörelse minskar. 
o Skolgårdarna skall vara inkluderande för alla elever. 

Beslutsunderlag 
Policy för Kungälvs kommuns kommunala grundskolors skolgårdar                     
Beredningsskrivelse - Policy för Kungälvs kommuns kommunala grundskolors skolgårdar 
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Förslag till Kommunfullmäktige 

          Upprättad dokument: Policy för Kungälvs kommuns kommunala  
           grundskolors skolgårdar antas. 
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 Expedieras till  

 För kännedom till Dennis Reinhold 
Annie Alsterholm 
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Beredningsskrivelse- Policy för Kungälvs kommuns kommunala
grundskolors skolgårdar

Juridisk bedömning

Nedanstående bedömning har gjorts av kommunjurist.

Det bedöms vara förenligt med de kommunala angelägenheterna i 2 kap. kommunallagen
(2017:725) att behörig instans i en kommun antar en policy gällande utformningen av
grundskolornas skolgårdar.

Förslaget till policy innehåller hänvisningar till relevanta delar av plan- och bygglagen
(2010:900) samt skollagen (2010:800). Hänvisningen som görs till plan- och bygglagen
(fotnot 3) bör ses över. Hänvisningen bör rätteligen avse bestämmelsen i 8 kap. 9 § 2 st
samma lag.

Ekonomisk bedömning

Nedanstående bedömning har gjorts av handläggare på ekonomienheten.

Policyn för Kungälvs kommuns kommunala grundskolors skolgårdar ryms inom befintlig
budgetram.
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UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH 
LÄRANDE

Justeras sign

§ 111/2022

Beredningsskrivelse- Policy för Kungälvs kommuns kommunala 
grundskolors skolgårdar (Dnr KS2022/0834)

Beredningen för bildning och lärande har tagit fram denna Policy för skolgårdar för 
Kungälvs

kommunala grundskolor. Policy för skolgårdar är en del av arbetet med 
beredningsuppdraget:
Politisk inriktning om hur bästa möjliga förutsättningar skapas för en kunskapsskola med 
hög
måluppfyllelse.

På varje skola finns en skolgård. Hur stor den bör vara och hur den ser ut kan variera på
många olika sätt, allt beror på hur behoven och grundförutsättningarna 
ser ut från början. Det finns många saker som en skolgård skall innehålla för att kunna 
gynna barns hälsosamma utveckling och vara en del i skolans verksamhet.

Sammantaget är ytstorleken en grundförutsättning för utemiljöns kvalitet, för att fullfölja
skolgårdens potential att gynna barns kognitiva, sociala och fysiska utveckling under rast 

och i
undervisning och samtidigt bidra med ekologiska och sociala värden i lokalsamhället. 

Därför
behöver rymliga ytstorlekar för utemiljöer i skola och förskola säkras.

Det är tre grundläggande kvaliteter som ska finnas på skolgården som alla kräver areal: 
förutsättningar för fysisk aktivitet, naturkontakt samt socialt liv.
Dessa tre kvaliteter är helt grundläggande för att en skolgård ska vara välfungerande för de
många olika funktioner som skapar kvalitet för alla barn samt för skola och samhälle.
Det finns flera studier som visar på de positiva fördelarna av uteundervisning. Klassrum 

med
himlen som tak visar att utomhusundervisning leder till en lång rad positiva effekter för 

elever
i grundskoleålder. Därför är det av stor vikt att kommunen tänker in ett utrymme på
skolgården som kan fungera i uteundervisningen.

Beredningen bildning och lärandes framtidsvision om skolgårdar i Kungälvs kommunala
skolor är att:
● Ytan ska vara tillräckligt stor utifrån forskningsresultat så att kvalitén blir
ändamålsenlig
● Skolgården ska bidra till fysisk aktivitet, naturkontakt och social samvaro
● Ytan ska vara varierad
● Möjlighet till utomhusundervisning ska beaktas
● Barnen bör involveras i framtagandet av utformningen så att de känner sig involverade
och skadegörelse minskar
● Skolgårdarna skall vara inkluderande för alla elever.
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Beslutsunderlag
Beredningsskrivelse -Policy för Kungälvs kommuns kommunala grundskolors skolgårdar 
Policy för Kungälvs kommuns kommunala grundskolors skolgårdar 
Protokollsutdrag- Beredningsskrivelse Policy för Kungälvs kommuns kommunala 
grundskolors skolgårdar 
Bilaga Förvaltningens bedömning

Förslag till Kommunfullmäktige
           Upprättad dokument: Policy för Kungälvs kommuns kommunala
           grundskolors skolgårdar antas.

__________

Expedieras till

För kännedom till Dennis Reinhold 
Annie Alsterholm 
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§ 111/2022

Beredningsskrivelse- Policy för Kungälvs kommuns kommunala 
grundskolors skolgårdar (Dnr KS2022/0834)

Beredningen för bildning och lärande har tagit fram denna Policy för skolgårdar för 
Kungälvs

kommunala grundskolor. Policy för skolgårdar är en del av arbetet med 
beredningsuppdraget:
Politisk inriktning om hur bästa möjliga förutsättningar skapas för en kunskapsskola med 
hög
måluppfyllelse.

På varje skola finns en skolgård. Hur stor den bör vara och hur den ser ut kan variera på
många olika sätt, allt beror på hur behoven och grundförutsättningarna 
ser ut från början. Det finns många saker som en skolgård skall innehålla för att kunna 
gynna barns hälsosamma utveckling och vara en del i skolans verksamhet.

Sammantaget är ytstorleken en grundförutsättning för utemiljöns kvalitet, för att fullfölja
skolgårdens potential att gynna barns kognitiva, sociala och fysiska utveckling under rast 

och i
undervisning och samtidigt bidra med ekologiska och sociala värden i lokalsamhället. 

Därför
behöver rymliga ytstorlekar för utemiljöer i skola och förskola säkras.

Det är tre grundläggande kvaliteter som ska finnas på skolgården som alla kräver areal: 
förutsättningar för fysisk aktivitet, naturkontakt samt socialt liv.
Dessa tre kvaliteter är helt grundläggande för att en skolgård ska vara välfungerande för de
många olika funktioner som skapar kvalitet för alla barn samt för skola och samhälle.
Det finns flera studier som visar på de positiva fördelarna av uteundervisning. Klassrum 

med
himlen som tak visar att utomhusundervisning leder till en lång rad positiva effekter för 

elever
i grundskoleålder. Därför är det av stor vikt att kommunen tänker in ett utrymme på
skolgården som kan fungera i uteundervisningen.

Beredningen bildning och lärandes framtidsvision om skolgårdar i Kungälvs kommunala
skolor är att:
● Ytan ska vara tillräckligt stor utifrån forskningsresultat så att kvalitén blir
ändamålsenlig
● Skolgården ska bidra till fysisk aktivitet, naturkontakt och social samvaro
● Ytan ska vara varierad
● Möjlighet till utomhusundervisning ska beaktas
● Barnen bör involveras i framtagandet av utformningen så att de känner sig involverade
och skadegörelse minskar
● Skolgårdarna skall vara inkluderande för alla elever.
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Beslutsunderlag
Beredningsskrivelse -Policy för Kungälvs kommuns kommunala grundskolors skolgårdar 
Policy för Kungälvs kommuns kommunala grundskolors skolgårdar 
Protokollsutdrag- Beredningsskrivelse Policy för Kungälvs kommuns kommunala 
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Förslag till Kommunfullmäktige
           Upprättad dokument: Policy för Kungälvs kommuns kommunala
           grundskolors skolgårdar antas.

__________

Expedieras till

För kännedom till Dennis Reinhold 
Annie Alsterholm 
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 § 32/2022 

Beredningsskrivelse- Policy för Kungälvs kommuns kommunala 
grundskolors skolgårdar (Dnr KS2022/0834) 

 
Beredningen för bildning och lärande har tagit fram denna Policy för skolgårdar för Kungälvs 
kommunala grundskolor. Policy för skolgårdar är en del av arbetet med beredningsuppdraget: 
Politisk inriktning om hur bästa möjliga förutsättningar skapas för en kunskapsskola med hög 
måluppfyllelse.  
På varje skola finns en skolgård. Hur stor den bör vara och hur den ser ut kan variera på 
många olika sätt, allt beror på hur behoven och grundförutsättningarna ser ut från början. Det 
finns många saker som en skolgård skall innehålla för att kunna gynna barns hälsosamma 
utveckling och vara en del i skolans verksamhet.  
 
Sammantaget är ytstorleken en grundförutsättning för utemiljöns kvalitet, för att fullfölja 
skolgårdens potential att gynna barns kognitiva, sociala och fysiska utveckling under rast och i 
undervisning och samtidigt bidra med ekologiska och sociala värden i lokalsamhället. Därför 
behöver rymliga ytstorlekar för utemiljöer i skola och förskola säkras.  

 
Det är tre grundläggande kvaliteter som ska finnas på skolgården 
som alla kräver areal: förutsättningar för fysisk aktivitet, naturkontakt samt socialt liv.  
Dessa tre kvaliteter är helt grundläggande för att en skolgård ska vara välfungerande för de 
många olika funktioner som skapar kvalitet för alla barn samt för skola och samhälle.  
Det finns flera studier som visar på de positiva fördelarna av uteundervisning. Klassrum med 
himlen som tak visar att utomhusundervisning leder till en lång rad positiva effekter för elever 
i grundskoleålder. Därför är det av stor vikt att kommunen tänker in ett utrymme på 
skolgården som kan fungera i uteundervisningen.  

 
Beredningen bildning och lärandes framtidsvision om skolgårdar i Kungälvs kommunala skolor 
är att: 
o Ytan ska vara tillräckligt stor utifrån forskningsresultat så att kvalitén blir ändamålsenlig. 
o Skolgården ska bidra till fysisk aktivitet, naturkontakt och social samvaro. 
o Ytan ska vara varierad. 
o Möjlighet till utomhusundervisning ska beaktas. 
o Barnen bör involveras i framtagandet av utformningen så att de känner sig involverade och 

skadegörelse minskar. 
o Skolgårdarna skall vara inkluderande för alla elever. 

Beslutsunderlag 
Policy för Kungälvs kommuns kommunala grundskolors skolgårdar                     
Beredningsskrivelse - Policy för Kungälvs kommuns kommunala grundskolors skolgårdar 
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Förslag till Kommunfullmäktige 

          Upprättad dokument: Policy för Kungälvs kommuns kommunala  
           grundskolors skolgårdar antas. 

             
__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till Dennis Reinhold 
Annie Alsterholm 
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Beredningsskrivelse 1(2)

Datum

5/5/2022

Beredningen för trygghet 
och stöd 

Ärende:

Beredningsskrivelse - Framtidens LSS-boende

Diarienummer:

KS2022/0840-1

Instans:

Beredningen för trygghet och stöd

Beredningsskrivelse- Framtidens LSS-boende

Policy för framtidens LSS-boende syftar till att skapa förutsättningar för bra och 
ändamålsenliga bostäder för de kommuninvånare som omfattas av Lagen om Stöd och Service 
till vissa funktionshindrade (LSS). 

Vi vill skapa möjligheter för anpassat boende inom i flera av våra kommundelar för 
människors olika behov, olika driftsformer och med varierande utformning. Gruppen som 
behöver särskilt boende utifrån biståndsbeslut är inte homogen och håller dessutom på att 
förändras både ur perspektiv av ålder och former av funktionsnedsättning.

Framtidens LSS-boende behöver därför utifrån demografin planeras på ett flexibelt sätt för att 
passa de individuella behov individerna har under sin livscykel. Redan när fördjupade 
översiktsplaner och detaljplaner görs ska framtidsbehovet av anpassade och smarta (hållbara, 
bekväma, innefattande god digitaliseringsgrad samt planerad funktionalitet som möjliggör olika 
lösningar och tjänster) bostäder planeras in i samverkan mellan kommunens olika 
verksamheter. 

Förslag till Kommunfullmäktige
Upprättat dokument: Framtidens LSS-boende antas.

Beredningen för trygghet och stöd
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Datum

5/5/2022

Expedieras till:

För kännedom till:
Lena Arnfelt
Annie Alsterholm
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   2022-04-12 
   Sid 1 (8) 
 

 
Yttrande: ”Framtidens LSS-boende i Kungälv” 

 

 

Remissyttrande:”Framtidens LSS-boende i 

Kungälv” 

 

Rådet för funktionshinderfrågor har från Beredningen för Trygghet och Stöd en remiss om 

Framtidens LSS-boende i Kungälv. Vid föreningarnas förmöte den 6 april 2022 beslöts att 

FUB Kungälv skulle ta fram förslag på yttrande på remissen. Här följer förslaget. 

FUB Kungälvs förhoppning är att våra synpunkter ska tas emot på ett positivt sätt. Vi är inte 

ute efter att klaga utan vi vill bidra till att Kungälv är ett samhälle för alla där personer med 

funktionsnedsättning lever ett bra liv. 

För att säkerställa våra synpunkter har vi tagit hjälp av RiksFUB.  

FUB Kungälv är införstådda med att policyn ska vara en övergripande avsiktsförklaring för 

LSS-boenden i Kungälv. Läs mer under Syfte.  

 

Sid 4 1. Sammanfattning 

  Att Kungälvs kommun vill skapa förutsättningar för bra och ändamålsenliga  

  bostäder för de kommuninvånare som omfattas av LSS tycker vi är positivt.  

  Likaså att framtidsbehovet ska finnas med redan när översiktsplaner och  

  detaljplaner görs. 

  Vi hade gärna sett att kommunen utvecklade tankarna ”framtidens  

  LSS-boende behöver därför utifrån demografin planeras på ett flexibelt sätt  

  för att passa de individuella behov individerna har under sin livscykel”.  

  Att utveckla tankarna kring gruppbostäder och servicebostäder är bra,  

  men var finns tankarna kring annan anpassad bostad, bostäder för barn och  

  unga samt boendestöd?  

  Vi har några frågor om texten under punkt 1 Sammanfattning: 

  -  På flera ställen i förslaget skrivs om ”smarta” bostäder. Vad menas?  

  -  Vad menas med ”god digitataliseringsgrad”? Är det att de boende får 

   tillgång till wifi och stöd i att vara digitalt delaktiga eller handlar det om 

   att ersätta personal med digitala lösningar, t ex kameraövervakning 

   nattetid? 

Sid 4  2. Relation till andra styrdokument 

  Varför hänvisas till Policy äldres boenden – hållbar bostadsförsörjning? 

  Finns det i detta dokument något om LSS-bostäder för äldre med  
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   Sid 2 (8) 
 

 
Yttrande: ”Framtidens LSS-boende i Kungälv” 

 

  intellektuell funktionsnedsättning eller annan funktionsnedsättning som 

 omfattas av LSS?   

  Finns det något styrdokument i Kungälv som tar upp barnens rätt till sin  

  familj och att de i första hand ska bo i närheten av sina föräldrar? I Kungälv  

  finns idag inget barnboende för barn med funktionsnedsättning, vilket vi  

  tycker är en stor brist    

Sid 4  3 Syfte 

  Vi har följande kommentar till den text som står under Syfte: 

 

  I första stycket talas om LSS centrala perspektiv? Perspektiv betyder något  

  helt annat (överblick, panorama, aspekt etc).  

 
  Vid specificeringen av de bärande principerna finns inte kontinuitet med. 

 

  Föreslår i stället den här texten: 

  ”Policyns syfte är att säkerställa att kommunen lever upp till Lagen om stöd  

  och service till vissa funktionshindrade (LSS) när det gäller kommunens  

  LSS-boenden. Syftet med lagen och insatserna är att personer som omfattas av  

  lagen uppnår jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. 

  Personerna ska kunna få den hjälp de behöver i det dagliga livet och även  

  kunna påverka vilket stöd och vilken service de får. Målet är att den enskilde  

  får möjlighet att leva som andra. De bärande principerna i lagen är  

  tillgänglighet, inflytande, delaktighet, självbestämmande, helhetssyn och 

  kontinuitet (5-6 §§ LSS)” 

  Som syfte anges även ett resonemang om individens ”möjligheter och  

  skyldigheter” samt en kort lista som är nästan exakt kopierad från en annan 

 policy; den om äldres bostäder. Listan känns inte direkt applicerbar på  

  invånare med intellektuell funktionsnedsättning: Om listan ska vara kvar 

  föreslår vi att ni byter ut ”Öka tillgängligheten till övriga samhället” mot  

  ”öka delaktigheten i samhället”. 

 
Sid 5  Vision, mål, viljeinriktning 

Här bör kommunens övergripande avsiktsförklaringar och vilka värden kommu-

nen vill ska beaktas, tydligare framgå. 

 FUB Kungälv hade gärna sett att kommunen under det här avsnittet tar upp vil-

ken nivå insatser för personer med funktionsnedsättning ska ha. I dag hänvisas 

ofta till olika domar för att neka personer sökta insatser. Vill kommunen ha så 

få insatser som möjligt eller vill kommunen att personer med funktionsnedsätt-

ning ska kunna leva ett liv som andra? 
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   Sid 3 (8) 
 

 
Yttrande: ”Framtidens LSS-boende i Kungälv” 

 

 Vi förstår inte andra stycket som börjar med ”Den enskilde och deras  

  anhöriga …”. Eftersom dokumentet har rubriken ”Framtidens LSS-boende” 

 utgår vi från att detta gäller LSS-insatsen bostad med särskild service 

 för vuxna samt bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt 

 LSS.  

  Personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) tillhör grupp 1 i  

  personkretsen. Om de är i behov av en LSS-bostad på grund av omvårdnad  

  och tillsyn, ska kommunen se till att det finns lediga lägenheter i  

  LSS-bostäder. 

  Kommunen har ett ansvar enligt Lag (2000:1383) om kommunernas  

  bostadsförsörjningsansvar att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen.  

  Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av den demografiska  

  utvecklingen, av efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda  

  grupper och marknadsförutsättningar. Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska  

  antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. 

  Vår förhoppning är att när de nya riktlinjerna ska antas vid årsskiftet, finns  

  det med en tydlig planering av kommande byggnation av LSS-bostäder.  

  I sista stycket bör ordet ”omsorg” ändras till ”omvårdnad” (se specifikation  

  sid 7), vilket är rätt begrepp när det gäller LSS-insatser.  

  Läs mer i Socialstyrelsens Handbok Bostad med särskild service för vuxna  

  enligt LSS, sid 34: 

  ”I insatsen bostad med särskild service för vuxna ingår, enligt 9 e § LSS,  

  omvårdnad. I omvårdnaden ligger en skyldighet att stödja och hjälpa  

  personer med funktionsnedsättning med dagliga personliga behov som de  

  kan ha svårighet med att klara själva. Omvårdnaden är en nödvändig del av  

  insatsen för att tillförsäkra den enskilde goda levnadsvillkor, och begreppets  

  innebörd har därför stor betydelse.” 

Sid 5 Bakgrund 

  LSS har en personkrets som omfattas av tre grupper. 

  Socialstyrelsen har en bra förklaring i handboken Bostad med särskild service  

  för vuxna enligt LSS, sid 20: 

  ”Vilka kriterier som ska vara uppfyllda för rätt till insatser anges i 7 § LSS.  

  Rätten till insatser gäller om den enskilde omfattas av lagens personkrets  

  och behöver sådan hjälp i sin livsföring om behovet inte tillgodoses på annat  

  sätt. För att en viss insats enligt 9 § LSS ska kunna nekas den enskilde på  

  grund av att behovet tillgodoses på annat sätt, ska behovet också faktiskt  

  tillgodoses på annat sätt. Det räcker alltså inte att behovet kan tillgodoses  

  på annat sätt, vilket är en skillnad gentemot socialtjänstlagen. Även om  

  behovet i viss mån tillgodoses på annat sätt kan den enskilde ha rätt till  

  kompletterande insatser enligt LSS. 
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Sid 6 Bakgrund (forts.) 

  Det känns förlegat att hänvisa till institutioner och vårdhem, då de sista  

  avskaffades i början av 1990-talet. Det är bättre att skriva att dagens  

  20-åringar (om vi pratar om dem som står i begrepp att flytta hemifrån) har  

  vuxit upp tillsammans med föräldrar och syskon och gått i skola på  

  hemorten etc.  

  Man kan fortsätta med att skriva att de och deras anhöriga har berättigade  

  önskemål om att få flytta hemifrån till en egen lägenhet i en gruppbostad,  

  servicebostad eller annan särskild anpassad bostad i hemkommunen.  

  Här vill vi återigen lyfta att det inom kommunen finns behov av boende för  

  barn med funktionsnedsättning. 

Sid 6  Omvärldsbild - Personalförsörjning 

 Vad menas med ”lämplig storlek på boendena”?  

  Eftersom detta är ett policydokument förstår vi att ytan inte anges, men vi  

  skulle vilja ha en formulering som mer preciserar kommunens vilja att ha  

  fungerande lägenheter. 

  Kommunen och FUB har i många år haft helt olika uppfattningar om vad en  

  fungerande lägenhet är. FUB anser att bostadens storlek måste göra det  

  möjligt för den boende att leva ett liv som andra, i sin bostad kunna ta  

  emot besök även under en pandemi, kunna bo under livets olika skeden.  

  Lägenheten ska ha utrymme för sömn och vila, samvaro, matlagning och  

  hygien. Enligt Göteborgs Stads lokalprogram är en lägenhet med normal  

  tillgänglighet 42,8 kvm och en lägenhet med förhöjd tillgänglighet 50,3 kvm.  

  Vi reagerar på formuleringen ”Kungälvs förmåga att tänka nytt och utanför  

  boxen för en god kvalitet”. Vad menas?   

  Vi blir riktigt oroliga när vi läser ”effektivisera genom bland annat  

  digitalisering, samutnyttjande med andra verksamheter”. Handlar det om  

  kameraövervakning, samarbete med hemtjänsten??? Konsekvenserna kan  

  bli katastrofala om man inför detta i gruppbostäder, där personer bor som  

  inte har förmåga att larma om något händer alternativt får en epilepsikramp  

  och behöver omedelbar hjälp. Och vad skulle hända om det börja brinna?  

  Det finns också exempel på positiv digitalisering av LSS-boenden, t ex digitala  

  scheman, som redan nu borde finnas i boendena.  

Sid 6 och 7 Omvärldsbild – LSS boende 

  Det finns exempel på typhus där man med genomtänkta lösningar har  

  utformat boenden som minskar stress och ökar tryggheten hos boende och  

  personal. Vi hoppas det är den typ av boenden kommunen tänker på när  

  man skriver ”Byggnaderna behöver byggas på ett smart och effektivt sätt”? 
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  I samma stycke talas om att bygga tillsammans med andra verksamheter. Vi  

  citerar Kunskapsguiden: ”I förarbetena till LSS framgår att gruppbostäder bör  

  ligga i vanliga bostadsområden. Undantag från detta bör dock kunna göras  

  då det gäller bostäder för en mindre grupp personer, som är i så stort  

  sjukvårdsbehov att det är nödvändigt att medicinsk vård är lättillgänglig. 

 För att undvika en institutionell miljö bör en bostad med särskild service för  

  vuxna enligt 9 § 9 LSS inte ligga i nära anslutning till en annan sådan bostad,  

  eller andra bostäder som inte är ordinära så som till exempel korttidshem  

  eller särskilda boendeformer för äldre personer. Som regel bör en bostad  

  med särskild service för vuxna inte heller samlokaliseras med lokaler för  

  daglig verksamhet. Det anger Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd  

  (SOSFS 2002:9) om bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 lagen  

  (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.” 

 Vi är inte övertygade om att det bästa för personer med IF är att byta  

  bostäder i en boendekedja. Förändringar är svåra och ska endast tas till i  

  undantagsfall. Därför är det viktigt med fungerande lägenheter redan från  

  början. 

  Det är fel att skriva ”gruppbostäder med särskild service” eftersom även  

  servicebostäderna har särskild service. Vi föreslår följande skrivning: Kungälv  

  har idag 19 bostäder med särskild service för vuxna, varav 14 gruppbostäder  

  (75 boende) och 5 är servicebostäder (40 hyresgäster). Inga bostäder för  

  barn finns i kommunen. 

Sid 7  Brukarna 

 Formuleringen ”Precis som resten av befolkningen lever våra brukare allt  

  längre” bör ändras till ”Precis som övriga befolkningen lever personer med IF  

  allt längre.” 

  När det gäller formuleringen ”Det är behoven rörande individen som avgör  

  vad som kan vara rimligt för kommunen när det gäller tid för verkställande”  

  ber vi kommunen precisera vad som avses.  

Sid 7 Rubrik ”Boendealternativ enligt LSS” 
 Vi skulle vilja ha in mellanrubrik ”Boendealternativ enligt LSS” som innefattar 
  gruppbostad, servicebostad, annan särskild anpassad bostad och bostad  
  med särskild service för barn och ungdomar. 

  En bostad för vuxna enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till   
  vissa funktionshindrade, LSS, kan vara utformad på olika sätt. I huvudsak  
  beskrivs tre former av bostäder i förarbetena till lagstiftningen: 

• gruppbostad 
• servicebostad 
• annan särskilt anpassad bostad 
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  I gruppbostad och servicebostad ingår fast bemanning och omvårdnad, vilket  
  däremot inte ingår i boendeformen annan särskilt anpassad bostad. Alla  
  dessa typer av bostäder är den enskildes hem. 

Sid 7  Gruppbostad 

  Formuleringen ”I gruppbostaden får man stöd av personalen för att känna  

  sig så självständig som möjligt.” Inte vet väl kommunens tjänstemän om  

  personer med IF känner sig självständiga! Mer korrekt är att hänvisa till att  

  den boende ska tillförsäkras goda levnadsvillkor.   

Sid 8 Servicebostad 

  Föreslår att ni använder den definition av servicebostäder som finns med i  

  Socialstyrelsens handbok Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS, sid  

  31 ff:”I förarbetena till LSS står att med servicebostad avses vanligen sådana 

 bostäder som har tillgång till gemensam service och fast anställd personal.  

  Lägenheterna är i regel anpassade efter den enskildes behov och ligger ofta  

  samlade i samma hus eller kringliggande hus. Serviceboendet kan vara en  

  mellanform mellan ett helt självständigt boende i egen lägenhet och en  

  lägenhet i gruppbostad. Även servicebostäder har gemensamma utrymmen  

  för service och gemenskap.  

Finns ej med Annan särskild anpassad bostad 

  I förslaget till policyn finns ej annan särskild anpassad bostad med. I denna  

  typ av boende ingår ej fast bemanning. Om den enskilde behöver stöd och  

  service i anslutning till boendet kan personen ansöka om andra insatser 

  enligt LSS – till exempel personlig assistans och/eller ledsagarservice.  

  Personen kan också ansöka om stöd i form av hemtjänst eller boendestöd  

  enligt socialtjänstlagen (2001:453). Denna form av boende ger ett bra  

  tillskott till möjligheterna att få flexibla boendelösningar.   

 Regeringen skriver i propositionen 1992/93: 159, s 180: Om den enskilde,  

  med hjälp av övriga insatser enligt detta lagförslag och en viss grundpassning  

  av bostaden, klarar ett boende i en särskilt anpassad bostad utan fast  

  bemanning, kan detta vara att föredra framför servicebostad eller  

  gruppbostad.  

Finns ej med Bostad med särskild service för barn och ungdomar 

  Idag har Kungälv inga bostäder med särskild service för barn och  

  ungdomar inom kommunen. Istället köper man platser i andra kommuner.  

  I en policy för Framtiden LSS-boende i Kungälv bör det finns en avsikts-  

  förklaring från politiken om man vill att barn i Kungälv ska få bo nära sina  

  föräldrar eller ej.  
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Sid 8 BoDa  

  BoDa är inte ett boendealternativ enligt LSS utan bör komma under en egen  

  rubrik, kanske tillsammans med äldreboende för personer med IF och  

  demens.  

Sid 8  Bogemenskap/kollektivboende 

  Detta handlar inte om personer med behov av LSS-insatser. När vi läser  

  policy för äldres boende kan vi konstatera att ungefär samma text finns där.  

  Stycket bör strykas i detta policydokument. 

Finns ej med Rubrik 

  Här skulle vi vilja ha med en ny mellanrubrik ”Olika driftsformer”. 

Sid 9  Intraprenad 

 Föreslår en tydligare inledning (hämtad från Mölndals kommun): 

  ”Personal i vård- och omsorgsförvaltningen har möjlighet att starta och driva  

  intraprenader. Intraprenad är ett sätt att driva en verksamhet som ger ökat  

  ansvar och som syftar till att öka inflytandet för de anställda (…)   

Sid 9 Framtidsprognos 

  Vi reagerar på att kommunen inte anser sig kunna göra en prognos över  

  behovet av bostäder enligt LSS. Börja med att bedöm behovet hos de som  

  nu bor i kommunen utifrån ungdomar som går i särskolan och har olika  

  LSS-insatser. Att hänvisa till att det är fritt att söka boende inom regionen  

  stämmer inte. Det är fritt att söka boende i en annan kommun oavsett var  

  du bor i landet.  

  Vi föreslår att kommunen gör en beräkning av hur många som flyttat in  

  under de senaste 10-åren från andra kommuner och bosatt sig i en  

  LSS-bostad i Kungälv. Gör också en beräkning av hur många Kungälvsbor  

  med behov av LSS-bostad som har flyttat från kommunen. Vad blir nettot?  

  Problemet är nog istället att man inte gör individuella planer och/eller har 

  dialog med företrädare. Ofta är det så att föräldrar inte vill att barnen ska  

  flytta hemifrån förrän de är 25-30 år. När sedan verkligheten kommer ikapp  

  efter att barnen har slutat skolan och när LSSs skyddsnät inte längre 

  fungerar, så ändrar sig företrädarna och vill ha lägenhet NU till sina barn. 

  Detta borde vara ett välkänt faktum och det kan man ta med i planerna.   

Sid 9 Levandegöra 

  Vi skulle vilja ha en förklaring på vilket sätt policyn innebär kvalitetssäkring? 

 

Även om boendestöd för personer med IF inte är en LSS-insats utan en insats enligt 

SoL (socialtjänstlagen) bör den tas med i detta policydokument. Boendestöd har en stor  

betydelse för många personer med IF och sett över en livscykel så kommer många som idag 

bor i egen lägenhet att behöva mer hjälp framöver. I servicebostäder och gruppbostäder 
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ingår omvårdnad och det gör att de boende får hjälp med  

• äta, dricka och förflytta sig 

• sköta personlig hygien och klä sig, 

• sköta hemmet, tillreda måltider, göra ärenden och inköp,  

• kommunicera, upprätthålla sociala kontakter och bryta isolering,  

• göra tillvaron begriplig, förutsägbar och trygg,  

• planera framåt,  

• göra tillgänglig den hälso- och sjukvård, inklusive habilitering, rehabilitering och  

   hjälpmedel, och den tandvård som den enskilde behöver, samt  

• se till att misstankar om övergrepp och andra brott mot den enskilde polisanmäls.  

Idag får de som har boendestöd inte motsvarade hjälp och det innebär att många inte får 

den hjälp de behöver. Ett exempel är att personer med boendestöd inte får hjälp med att 

tillreda måltider. De är därför hänvisade till sämre alternativ både när det gäller hälsa och 

ekonomi. 

Här har politikerna stora möjligheter att genom en avsiktsförklaring påverka så att de som 

har boendestöd får rätt till omvårdnad.  

 

 

Det är vår förhoppning att våra synpunkter ska tas emot på ett positivt sätt.  

Kungälv 2022-04-12 

 

 

 

Lars-Gunnar Andersson Gunnel Trygg 
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1. Sammanfattning
Kommunfullmäktige lägger här en policy för att skapa förutsättningar för bra och
ändamålsenliga bostäder för de kommuninvånare som omfattas av Lagen om Stöd
och Service till vissa funktionshindrade (LSS).

Vi vill skapa möjligheter för anpassat boende inom i flera av våra kommundelar för
människors olika behov, olika driftsformer och med varierande utformning. Gruppen
som behöver särskilt boende utifrån biståndsbeslut är inte homogen och håller
dessutom på att förändras både ur perspektiv av ålder och former av
funktionsnedsättning.

Framtidens LSS-boende behöver därför utifrån demografin planeras på ett flexibelt
sätt för att passa de individuella behov individerna har under sin livscykel. Redan när
fördjupade översiktsplaner och detaljplaner görs ska framtidsbehovet av anpassade
och smarta (hållbara, bekväma, innefattande god digitaliseringsgrad samt planerad
funktionalitet som möjliggör olika lösningar och tjänster) bostäder planeras in i
samverkan mellan kommunens olika verksamheter.

2. Relation till andra styrdokument
Utifrån  policy för styrdokument (KS2019/1577) definieras policy som en övergripande
avsiktsförklaring. Policyn vägleder och anger förhållningssätt samt vilka värden som
ska beaktas.

Program social hållbarhet – ökat innanförskap (KS2019/0202).

Policy äldres boende – hållbar bostadsförsörjning (KS2019/0192)

Plan för funktionshinderpolitiska programmet (KS2019/1500).

3. Syfte
Policyn är ett politiskt långsiktigt styrdokument som ska peka ut riktning för planer
och arbetsplaner. Policyn framtidens LSS-boenden ska i sin riktning svara upp mot
LSS centrala perspektiv kring självbestämmande, inflytande, delaktighet,
tillgänglighet, helhetssyn och kontinuitet.

Detta ska underlättas genom att individen möter samma möjligheter och skyldigheter
som andra genom ett tryggt och uppskattat boende, för att:

Öka självständighet
Motverka ensamhet och öka gemenskap
Möjliggöra ett aktivt liv
Öka delaktigheten i samhället.
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4. Vision, mål och viljeinriktning
Vision – Vi vill stödja våra medborgare till ett självständigt och aktivt liv för att kunna
bidra till vårt gemensamma goda Kungälv.

Den enskilde och dennes anhöriga ska så långt det är möjligt, med valfrihet och på
eget initiativ söka efter eget boende. För att uppnå bästa möjliga lösning bör
planering för eget boende ske i god tid före att själva flytten ska ske. I samverkan
med den enskilde och / eller deras anhöriga ska kommunen för de personer som inte
själva klarar att hitta eget boende, inom rimlig tid på individuell grund erbjuda
passande boende för den enskilde.

Kommunen ska i olika former av planer för byggnation, tidigt planera in LSS-boenden
i lämpliga delar av kommunen.

Kommunen ska starta LSS-boenden i en omfattning, som syftar till balans mellan
kommunens utbud samt invånarnas behov.

Boendena ska utformas både för en god boendemiljö samt möjliggöra omsorg med
god kvalitet.

Kommunen ska tillse största möjliga insyn i verksamheternas drift och ekonomi
oavsett driftsformer.

5. Bakgrund
LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) är en rättighetslag som
ska garantera goda levnadsvillkor för den som omfattas av lagen. En kommun har
skyldighet att erbjuda boende som insats i olika former för de som tillhör lagrummets
personkretsar nedan.

Inom LSS definieras personer med funktionsnedsättning enligt tre personkretsar:

1. Med utvecklingsstörning, autism och autismspektrumtillstånd.
2. Med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter

hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
3. Med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte

beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande
svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av
stöd eller service.

En person har rätt till insatser enligt LSS om:

Hen omfattas av lagens personkretsar
Behov föreligger av sökt insats
Behovet inte tillgodoses på annat sätt
Insatserna behövs för att den enskilde ska tillförsäkras goda levnadsvillkor.

LSS innefattar tio insatser som är preciserade enligt nedan:
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1. Rådgivning och annat personligt stöd
2. Personlig assistans
3. Ledsagarservice
4. Kontaktperson
5. Avlösarservice i hemmet
6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
8. Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn eller ungdom
9. Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad
10. Daglig verksamhet

Idag kan vi prata om den första integrationsgenerationen inom LSS. De personer
som är i stånd att flytta har vuxit upp tillsammans med föräldrar och syskon och gått i
skola på hemorten. Person som berörs av LSS kommer troligen, tillsammans med
anhöriga, ha höga krav och förväntningar på insatsen.

Den utveckling som gått från institutionsboende till alltmer individuella perspektiv för
berörda medborgare inom LSS finns med i policyns grundtankar för ett samhälle för
alla. Ett troligt scenario inom framtidens LSS-boenden kommer att innebära ökande
ålder inom gruppen samt en ökning av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar,
vilket därför behöver mötas med motsvarande kompetens.>

6. Omvärldsbild
Personalförsörjning

Personal och ledarskapsförsörjning är mycket en viktig fråga och faktor som både
Socialstyrelse och intresseorganisationer betonar som kvalitetsfaktor. Att både extern
och intern kompetensförsörjning utvecklas och etableras inom Kungälvs kommun är
grundläggande för verksamheten.

Flera driftsformer och lämplig storlek på boendena ska göra det attraktivt att arbeta
inom sektorn. Detta ställer stora krav på flexibilitet och Kungälvs förmåga att tänka
nytt och utanför boxen för en god kvalitet. Personal ska först och främst skapa
mänskligt värde för brukaren. Verksamheten måste därför upplevas stimulerande att
arbeta i och skapa en bra arbetsmiljö för att personal med god kompetens ska främja
kontinuitet och utveckling. Det är också viktigt att kommunen strävar efter att
effektivisera genom bland annat digitalisering, samutnyttjande ihop med andra
verksamheter.

LSS boende

Byggnaderna behöver byggas på ett smart och effektivt sätt, gärna tillsammans med
andra aktörer och verksamheter. Det är viktigt med närhet till service för att kunna
leva ett så självständigt, aktivt och socialt liv som möjligt. Digitala lösningar och
annan teknik kommer att bli än mer viktigt för att nå god kvalitet.
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Flexibilitet vid byggande ska leda till social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

Bostaden ska så långt det är möjligt motsvara den boendes nuvarande behov och
möjliggöra en boendekedja för att kunna skifta bostad under en levnadstid.

Redan när planering görs av Samhälle och Utveckling ska behovet av anpassade
och smarta bostäder planeras in i samverkan mellan kommunens verksamheter.

Kungälv har idag 14 gruppbostäder med särskild service, samt fem serviceboenden.
Det bor totalt 105 boende fördelat på 75 hyresgäster i bostad med särskild service
samt 40 hyresgäster i serviceboenden.

Brukarna

Kungälvs kommun ska ge möjlighet till ändrat boende för brukaren baserat på olika
behov i livet och egen livsstil. Precis som övriga befolkningen lever personer med
intellektuell funktionsnedsättning (IF) allt längre. Det gör att omsorgsbehov skiftar
under olika delar av livet exempelvis ungdomstiden med nära till aktiviteter,
vuxenperioden med möjlighet till partnerskap, samt ålderdom med större behov av
vård och omsorg.

Den enskilde brukarens rätt att inom en viss tid bli erbjuden en bostad efter beslutad
insats baseras på rimligheten i det individuella fallet. Den enskilde kan inte hänvisa
till en specifik lagtext som anger ett krav på tid, då detta inte finns. Däremot ska ett
beslut rapporteras till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) från kommunen, om
det inte verkställts inom 3 månader. Det är inte samma sak som att bostaden ska var
tillgänglig inom 3 månader. Det är behoven rörande individen som avgör vad som
kan vara rimligt för kommunen när det gäller tid för verkställande.
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Boendealternativ enligt LSS

Gruppbostad

En gruppbostad är en bostad som har lägenheter samlade runt ett gemensamt
utrymme. Brukaren har en egen lägenhet. I det gemensamma utrymmet kan de träffa
andra som bor i gruppbostaden och personalen. I gruppbostaden får man stöd av
personal för att känna sig så självständig som möjligt.

Serviceboende

En servicebostad innebär vanligen tillgång till gemensam service och fast anställd
personal. Lägenheterna är i regel anpassade efter den enskildes behov och ligger
oftast samlade i samma hus eller kringliggande hus. Det kan ses som en mellanform
mellan ett helt självständigt boende i egen lägenhet och en lägenhet i gruppbostad.
Även en servicebostad har gemensamma utrymmen.

Annan särskild anpassad bostad

En annan särskild anpassad bostad är en bostad utan fast grundbemanning. För en
person som klarar ett boende i en särskilt anpassad bostad utan fast bemanning kan
detta vara att föredra framför servicebostad eller gruppbostad.

BoDa

Det är en förkortning av boende och daglig verksamhet. De som bor i en BoDa-
verksamhet, har ett mer omfattande behov av tillsyn och omvårdnad. Brukaren bor i
en gruppbostad, men åker inte iväg till daglig verksamhet. Istället har brukaren sin
dagliga verksamhet i anslutning till bostaden.

Bogemenskap/ kollektivboende

Här bor alla sorters hyresgäster i sin egen lägenhet som är fullt utrustad, men har
gemensamma ytor såsom matsal, gemensamhetskök, gym, trädgård. Ytor och
aktiviteter drivs gemensamt och ideellt. Bogemenskapen kan innehålla både
gruppboende och serviceboende med olika driftsformer.

Utifrån boverket är bogemenskap, eller gemenskapsboende ett samlingsnamn för
boendeformer som präglas av utökade möjligheter till samvaro och gemenskap i
vardagen, grannar emellan. Det är ofta väl tilltagna utrymmen för spontant umgänge
och gemensamma aktiviteter. Entréer, trapphus och andra kommunikationsytor
brukar vara utformade med tanke på att det ska kännas naturligt att stanna till för en
pratstund där.

En bogemenskap skapas av människor som utifrån sina egna ambitioner tillsammans
planerar, låter bygga och använder en byggnad. Det handlar alltså om att de som
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ska bo i huset gemensamt går ihop, planerar dess utformning och kan vara sin egen
byggherre.

Olika driftsformer

Kooperativ

Det kan inom policyns verksamhetsfält innebära både personalkooperativ och
brukarkooperativ.

Ett personalkooperativ är ett sätt att driva och organisera en verksamhet på. De som
är medlemmar äger verksamheten och har kunder. Där kan en kommun köpa en
plats på ett boende. Kooperativet är vanligen en ekonomisk förening. Det måste vara
minst tre medlemmar som är styrelse och jobbar i verksamheten. Verksamheten kan
ha anställda som arbetar utan att vara medlemmar i kooperativet. En ordförande kan
ses som egen företagare på grund av det höga inflytandet i kooperativet.

Ett brukarkooperativ är en driftsform där ofta personlig assistans är involverad. Här är
det brukarna som har personlig assistans som är medlemmar eller ägare av
kooperativet. Det innebär att brukare är arbetsgivare för medlemmarnas personliga
assistenter.

Intraprenad

Personal i vård- och omsorg har möjlighet att starta och driva intraprenader.
Intraprenad är ett sätt att driva en verksamhet som ger ökat ansvar och syftar till att
öka inflytande för de anställda. Driftskostnader och övergripande ansvar ligger kvar i
kommunens organisation.

Privata LSS-boenden

Privata aktörer bygger och driver boenden utifrån tydliga ekonomiska ramar, mål och
kvalitet- samt kvantitetskrav från kommunen.

Framtidsprognos

Kommunens framtidsprognos rörande behov och tillgång av bostäder är svår att
ställa. Att beräkna antal i behov av boende kompliceras av tillhörigheten till
Göteborgsregionen. Det är fritt att söka boende inom regionen, därför kan personer
som inte funnits inom Kungälvs verksamheter (Skola, korttids, avlastning) oväntat
komma upp med behov av bostad.

Den byggnation och tillväxt som sker i kommunen bör medföra en viss ökning av
behov av boende inom LSS i Kungälv. Det finns givetvis inflyttande familjer med
representation inom personkrets ett till tre.
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Det finns också behov av boende för barn och unga med funktionsnedsättning. Det
saknas och kan ses som en brist i betraktelse av lagens intentioner.

Kungälvs kommun har idag ett antal gruppboenden i villor samt serviceboenden
centralt i Kungälv som inte motsvarar de krav som bör kunna ställas på en bostad
inom framtidens LSS i Kungälv. Så förutom de nya planerade boenden som kan
byggas utifrån termen av smarta bostäder behövs en standard kring de boenden som
inte lever upp till Kungälvs kommuns viljeinriktning i policyn.

7. Levandegöra
Policyn ska ses som politiska riktlinjer för att styra Kungälvs utveckling inom området
boenden med särskild service/serviceboenden inom LSS.

Den ger ett bidrag till kvalitetssäkring av rättighetsperspektiven kring boende som
insats enligt LSS. Policyn ska löpande följas upp och revideras utifrån förändringar i
övriga samhället.

8. Uppföljning
Policyn framtidens LSS-boende gäller fram till 2030-12-31, med möjlighet till
revidering utifrån aktuellt nuläge och omvärldsanalys.
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Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2022-04-26 
Sida  14 (14) 

 
 

 BEREDNINGEN FÖR TRYGGHET 
OCH STÖD 

 

Justeras sign 

 

 § 31/2022 

Beredningsskrivelse- Framtidens LSS-boende (Dnr KS2022/0840) 

 
Policy för framtidens LSS-boende syftar till att skapa förutsättningar för bra och 
ändamålsenliga bostäder för de kommuninvånare som omfattas av Lagen om Stöd och Service 
till vissa funktionshindrade (LSS).  
Vi vill skapa möjligheter för anpassat boende inom i flera av våra kommundelar för 
människors olika behov, olika driftsformer och med varierande utformning. Gruppen som 
behöver särskilt boende utifrån biståndsbeslut är inte homogen och håller dessutom på att 
förändras både ur perspektiv av ålder och former av funktionsnedsättning. 
 
Framtidens LSS-boende behöver därför utifrån demografin planeras på ett flexibelt sätt för att 
passa de individuella behov individerna har under sin livscykel. Redan när fördjupade 
översiktsplaner och detaljplaner görs ska framtidsbehovet av anpassade och smarta (hållbara, 
bekväma, innefattande god digitaliseringsgrad samt planerad funktionalitet som möjliggör olika 
lösningar och tjänster) bostäder planeras in i samverkan mellan kommunens olika 
verksamheter.  
 
Beslutsunderlag 
Beredningsskrivelse- Framtidens LSS-boende 
Policy- Framtidens LSS-boende 
Remissyttrande- Rådet för funktionshinderfrågor och Kungälvs pensionärsråd 

Förslag till Kommunfullmäktige 

        Upprättat dokument: Framtidens LSS-boende antas. 
 
 
     

 
__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till Lena Arnfelt 
Annie Alsterholm 
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Postadress: Kungälvs kommun, 442 81 Kungälv. Besöksadress: Ytterbyvägen 2, 442 30 Kungälv.
Telefon: 0303–23 80 00. E-post: kommun@kungalv.se

www.kungalv.se

Förvaltningens bedömning

Sid 1 (1)

Sid 1 (1)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-05-23

Handläggarens namn 2022-05-06

Beredningsskrivelse- Framtidens LSS-boende (Dnr
KS2022/ 0840)

Juridisk bedömning

Nedanstående bedömning har gjorts av kommunjurist.

Av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) framgår vika
insatser som kommunen ansvara för.

Det aktuella ärendet avser antagande av en policy för att skapa förutsättningar för bra och
ändamålsenliga bostäder för de som omfattas av LSS. Det är inget formellt styrande
dokument som medför rättigheten eller skyldigheter för kommunen eller berörda personer.
Vilka insatser som beviljas avgörs i varje enskilt ärende. Vidare prövas lokalisering och
byggnation av boenden enligt bestämmelserna i plan- och bygglagstiftningen.

Förslaget att anta policyn  Framtidens LSS-boendebedöms inte strida mot någon lag eller
annan författning.

Ekonomisk bedömning

Nedanstående bedömning har gjorts av ekonomichef.

En policy är en övergripande avsiktsförklaring. Policyn vägleder och anger förhållningssätt
samt vilka värden som ska beaktas.

Behov av för framtidens LSS-boende arbetas fram och specificeras i förvaltningens
lokalförsörjningsplan.

Prioritering och finansiering av specifika utbyggnadsprojekt inom LSS-verksamheten arbetas
in i budgetprocessen och redovisas i Investerings- och driftsprogrammet som antas årligen av
kommunfullmäktige.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-06-08
Sida 17 (20)

UTSKOTTET FÖR TRYGGHET OCH 
STÖD

Justeras sign

§ 62/2022

Beredningsskrivelse- Framtidens LSS-boende (Dnr KS2022/0840)

Policy för framtidens LSS-boende syftar till att skapa förutsättningar för bra och
ändamålsenliga bostäder för de kommuninvånare som omfattas av Lagen om Stöd och 
Service till vissa funktionshindrade (LSS).

Vi vill skapa möjligheter för anpassat boende inom i flera av våra kommundelar för
människors olika behov, olika driftsformer och med varierande utformning. Gruppen som
behöver särskilt boende utifrån biståndsbeslut är inte homogen och håller dessutom på att
förändras både ur perspektiv av ålder och former av funktionsnedsättning.
Framtidens LSS-boende behöver därför utifrån demografin planeras på ett flexibelt sätt för 
att
passa de individuella behov individerna har under sin livscykel. Redan när fördjupade
översiktsplaner och detaljplaner görs ska framtidsbehovet av anpassade och smarta (hållbara,
bekväma, innefattande god digitaliseringsgrad samt planerad funktionalitet som möjliggör 
olika lösningar och tjänster) bostäder planeras in i samverkan mellan kommunens olika
verksamheter.

Beslutsunderlag
Beredningsskrivelse- Framtidens LSS-boende (Dnr KS2022/0840)
Remissyttrande:”Framtidens LSS-boende i Kungälv”
Policy- Framtidens LSS-boende
Protokollsutdrag- Beredningsskrivelse- Framtidens LSS-boende (Dnr KS2022/0840)
Förvaltningens bedömning

Utskottet ajournerar sig mellan kl.16:45 och kl.16:55.

Förslag till Kommunfullmäktige
            Upprättat dokument: Framtidens LSS-boende antas.

__________
Ancy Wahlgren (UP) reserverar sig mot beslutet och lämnar en anteckning till protokollet.

Expedieras till

För kännedom till



54/22 Beredningsskrivelse- Policy för framtidens LSS-boende - KS2022/0840-1 Beredningsskrivelse- Framtidens LSS-boende : Anteckning till protokollet Ancy Wahlgren (UP)

Anteckning till protokollet Ancy Wahlgren (UP) §62/2022                                           
Beredningsskrivelse- Framtidens LSS-boende (Dnr KS2022/0840)

Jag ställer mig inte bakom denna policy då den innehåller felaktigheter samt att den inte är 
framtagen av en hel beredning. Det är tydligen ett majoritets dokument som till största del 
arbetats med av två personer.

En beredning ska jobba framåtsyftande och ha fokus på många år framöver, det innebär för 
mig att en policy skall hålla över mer än en mandatperiod oavsett vilka som styr. Att man inte 
kan vara helt överens i en policy är självklart, men man ska kunna stå för huvuddelen och 
sedan gå in och revidera utifrån den majoritet som styr.

Om man ska lägga arbete, arvode, tjänstemannatid (våra Kommuninvånares pengar) att arbeta 
fram olika policys så ska dom hålla över tid med vissa reviderngar.

Om man inte arbetar så är att slösa med Kommuninvånares pengar!

En policy skall ge inriktning för våra tjänstemän och medborgare att se långsiktigt vilken 
viljeinriktning politiken har. Hur ska tjänstemän kunna planera långsiktigt om vi i politiken 
arbetar på detta sätt.

Ett jättebra exempel på slöseri med medborgarnas pengar är Världsfärdspolicyn som en hel 
beredning arbetade med under en lång tid. Det var en enig beredning samt att KF ställde sig 
bakom den. Men av någon anledning blev den inte implementerad och när den nuvarande 
majoriten tillträdde så tog man bort denna för att ersätta med flera olika policys.

Det är våra kommuninvånares pengar vi använder till sådant här, då borde vi som politiker ta 
ansvar för hur vi använder dessa! Nu är det dessutom val om några månader, ska man anta en 
sådan policy som inte är framtagen på rätt sätt och riskera att den kanske tas bort om några 
månader igen?!

Ni har säkert läst policyn allihopa men lite nedan varför jag tycker som jag gör.

Det står i policyn att:

”Den enskilde och dennes anhöriga ska så långt det är möjligt, med valfrihet och på eget 
initiativ söka efter eget boende. För att uppnå bästa möjliga lösning bör planering för eget 
boende ske i god tid före att själva flytten ska ske. I samverkan med den enskilde och / eller 
deras anhöriga ska kommunen för de personer som inte själva klarar att hitta eget boende, 
inom rimlig tid på individuell grund erbjuda passande boende för den enskilde.”

Policy gäller för LSS-bostäder!

Enligt lag har kommunen skyldighet att tillhanda hålla dessa och inte lägga över ansvaret på 
anhöriga (dom har det tufft redan). Det står också att man ska ha ”samutnyttjande ihop med 
andra verksamheter” som klart strider mot intentionerna i LSS. Tar vi inte hänsyn till 
intentionerna?

Sen undrar jag över BOENDEKJEDJA är detta verkligen rätt målgrupp att prata om sådant?!

Sen att man inte kan säga något om att inom vilken tid en brukare kan få ett boende kan ju 
tyckas lite märklig formulering. Vite kan ju komma att uppstå!
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Denna policy är inte tydlig vad det är vi vill och menar!

Nedan ser ni hur arbetet gått till och det är fler i oppositionen som bekräftat detta.

”Som vice ordförande i beredningen för trygghet och stöd borde jag opponerat mig!

Jag skulle sagt till Britta (ordförande) att jag inte stod bakom policyn för framtidens LSS-
boende när hon frågade alla ledamöter på senaste mötet.

Men vad hade det spelat för roll? Denna policy är ett tvåmansarbete mellan Britta och 
tjänstemannen Rolf Fransson. De har haft sina egna träffar och skrivit ihop denna policy. De 
säger sig ha ändrat en hel del, men exakt vad vet vi inte.

Fast flera sakkunniga opponerade sig mot vissa formuleringar, skulle de vara kvar.

Det var inte så jag tänkte mig när jag föreslog att vi inte skulle ha en arbetsgrupp denna gång. 
Jag berättade tydligt att jag blev imponerad av en annan beredning som delade upp arbetet 
mellan alla i beredningen för att alla skulle kunna delta och känna att de medverkat.

Dessa fyra år har varit helt olika de fyra åren innan, säger de som suttit med båda 
mandatperioderna. Perioden innan var ordföranden mycket mån om att alla skulle delta och 
kunna stå bakom en skrift eftersom det är ett långsiktigt arbete vi utför. Nu får vi höra att allt 
är ”majoritetens dokument”.

Likaså har ingen innan varit med om att en majoritet ajournerat sig tre gånger under sittande 
möte för att de ska bestämma formuleringen i policyn utan oss i oppositionen.

Så varför skulle jag opponera mig, när ordförande far fram som en bulldozer och ändå inte 
bryr sig om vad oppositionen säger?”

Sammanfattning

Så sammantaget av allt detta så kommer jag i KS att yrka på att denna remitteras tillbaka till 
beredningen. Detta för att ge alla i beredningen möjlighet att arbeta med denna policy och göra 
de justeringar som behövs för att den ska bli tydligt vad politiken vill. Samt att man ser över så 
att man säkerställer att man följer LSS lagar i texten.

Ancy Wahlgren
Oppositionsråd
Utskottet Trygghet och stöd
Utvecklingspartiet
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-06-08
Sida 17 (20)

UTSKOTTET FÖR TRYGGHET OCH 
STÖD

Justeras sign

§ 62/2022

Beredningsskrivelse- Framtidens LSS-boende (Dnr KS2022/0840)

Policy för framtidens LSS-boende syftar till att skapa förutsättningar för bra och
ändamålsenliga bostäder för de kommuninvånare som omfattas av Lagen om Stöd och 
Service till vissa funktionshindrade (LSS).

Vi vill skapa möjligheter för anpassat boende inom i flera av våra kommundelar för
människors olika behov, olika driftsformer och med varierande utformning. Gruppen som
behöver särskilt boende utifrån biståndsbeslut är inte homogen och håller dessutom på att
förändras både ur perspektiv av ålder och former av funktionsnedsättning.
Framtidens LSS-boende behöver därför utifrån demografin planeras på ett flexibelt sätt för 
att
passa de individuella behov individerna har under sin livscykel. Redan när fördjupade
översiktsplaner och detaljplaner görs ska framtidsbehovet av anpassade och smarta (hållbara,
bekväma, innefattande god digitaliseringsgrad samt planerad funktionalitet som möjliggör 
olika lösningar och tjänster) bostäder planeras in i samverkan mellan kommunens olika
verksamheter.

Beslutsunderlag
Beredningsskrivelse- Framtidens LSS-boende (Dnr KS2022/0840)
Remissyttrande:”Framtidens LSS-boende i Kungälv”
Policy- Framtidens LSS-boende
Protokollsutdrag- Beredningsskrivelse- Framtidens LSS-boende (Dnr KS2022/0840)
Förvaltningens bedömning

Utskottet ajournerar sig mellan kl.16:45 och kl.16:55.

Förslag till Kommunfullmäktige
            Upprättat dokument: Framtidens LSS-boende antas.

__________
Ancy Wahlgren (UP) reserverar sig mot beslutet och lämnar en anteckning till protokollet.

Expedieras till

För kännedom till
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Beredningsskrivelse 1(2)

Datum

5/5/2022

KULTUR- OCH 
FRITIDSBEREDNINGEN

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

Ärende:

Beredningsskrivelse – Besöksnäringen i Kungälvs 
kommun

Diarienummer:

KS2022/0868-1

Instans:

Kultur- och fritidsberedningen

Beredningsskrivelse – Besöksnäringen i Kungälvs kommun

I Kultur- och fritidsberedningens arbetsordning framgår att beredningen ska jobba med 
besöksnäringens långsiktiga styrdokument. 

Beredningen har tagit del av underlag från Göteborgs stad, Västsvenska turistrådet och regionen 
med flera, även agenda 2030 har inkluderats i underlaget.

Beredningens rekommendation:

Det övergripande målet för arbetet med besöksnäringen är att öka dess ekonomiska omsättning. 
Detta till gagn för kommunens invånare och näringsliv. Beredningen föreslår att omsättningen 
fördubblas till 2035.

Arbetet ska ske inom ramen för hållbarhetsklivet som tagits fram at turistrådet i Västsverige.
Det betyder:

a. Bra för besökare och dem som bor i Kungälv
b. Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt
c. Fler besökare när och där det inte är fullt
d. Fler heltidsjobb och mer robust verksamhet

Förslag till kommunfullmäktige
1. Beredningsskrivelsen antas i sin helhet.
2. Kommunstyrelsen uppdras att vidareutveckla arbete med 

besöksnäringen i enlighet med beredningens skrivelse. 

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen

 

För kännedom till:  
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Postadress: Kungälvs kommun, 442 81 Kungälv. Besöksadress: Ytterbyvägen 2, 442 30 Kungälv. 

Telefon: 0303–23 80 00. E-post: kommun@kungalv.se 
 

www.kungalv.se 
 
 
 

           Förvaltningens bedömning 
 

Sid 1 (1) 
 
 

 
   

  
  

 
 

Handläggarens namn 
Mats Mikulic / Pia Jakobsson 

2022-05-05 

 
 

 

Beredningsskrivelse – Besöksnäringen i Kungälvs kommun (Dnr 
KS2022/0868-1) 
Juridisk bedömning  
Enligt 2 kap 1 § kommunallagen får kommuner ha hand om angelägenheter av allmänt intresse 
som har anknytning till kommunens eller regionens område eller deras medlemmar. Av 8 § framgår 
att kommuner får genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen.  
 
Beredningsskrivelsen är allmänt hållen och anger det övergripande målet för besöksnäringen. Det 
ligger inom ramen den kommunala kompetensen att allmänt vidta åtgärder för att stärka 
besöksnäringen i kommunen. Lagligheten av de åtgärder som avses att vidtas inom ramen för 
arbetet måste emellertid prövas i varje enskilt ärendet.  

Ekonomisk bedömning 
Det övergripande målet för besöksnäringen är att fördubbla dess ekonomiska omsättning till 2035. 
Förslag till beslut är att kommunstyrelsen uppdras att vidareutveckla arbete med besöksnäringen i 
enlighet med beredningens skrivelse.  
 
I Budgetdirektivet för 2022 har inga nya ekonomiska resurser tillförts till frågan. Arbetet med 
utvecklingen av besöksnäringen får därför ske med befintliga medel. 
 

 
 
Mats Mikulic Pia Jakobsson   
kommunjurist ekonomichef 
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Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2022-04-26 
Sida  10 (10) 

 
 

 KULTUR- OCH 
FRITIDSBEREDNINGEN 

 

Justeras sign 

 

§24/2022 

Beredningsskrivelse – Besöksnäringen i Kungälvs kommun 
 (KS2022/0868)   

I Kultur- och fritidsberedningens arbetsordning framgår att beredningen ska jobba med 
besöksnäringens långsiktiga styrdokument.  

Beredningen har tagit del av underlag från Göteborgs stad, Västsvenska turistrådet och 
regionen med flera, även agenda 2030 har inkluderats i underlaget. 

Beredningens rekommendation: 

Det övergripande målet för arbetet med besöksnäringen är att öka dess ekonomiska 
omsättning. Detta till gagn för kommunens invånare och näringsliv. Beredningen föreslår att 
omsättningen fördubblas till 2035. 

Arbetet ska ske inom ramen för hållbarhetsklivet som tagits fram at turistrådet i Västsverige. 
Det betyder: 
a. Bra för besökare och dem som bor i Kungälv 
b. Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt 
c. Fler besökare när och där det inte är fullt 
d. Fler heltidsjobb och mer robust verksamhet 

Förslag till kommunfullmäktige 
1. Beredningsskrivelsen antas i sin helhet. 
2. Kommunstyrelsen uppdras att vidareutveckla arbete med besöksnäringen i 

enlighet med beredningens skrivelse.  
__________ 
 
 

 Expedieras till 
Kommunstyrelsen 

 

 För kännedom till  
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Postadress: Kungälvs kommun, 442 81 Kungälv. Besöksadress: Ytterbyvägen 2, 442 30 Kungälv.
Telefon: 0303–23 80 00. E-post: kommun@kungalv.se

www.kungalv.se

Tjänsteskrivelse

Sid 1 (3)

Sid 1 (3)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-05-31

Handläggarens namn
Amanda Stenbom

2022-05-18

Antagande av åtgärder i det nya regionala åtgärdsprogrammet för
miljömålen 2022–2025 (Dnr KS2022/0172-3)

Sammanfattning

Ett regionalt åtgärdsprogram kopplat till de regionala miljömålen har antagits av Länsstyrelsen,
Västra Götalandsregionen och Skogsstyrelsen. Programmet har reviderats och nu startar en ny
programperiod för perioden 2022 – 2025. Kommunerna erbjuds i en remiss möjlighet att åta sig
åtgärder att arbeta med för att vi gemensamt ska nå miljömålen. Alla åtaganden har lagts upp på
en nationell åtgärdswebb. Här blir det synligt vilka aktörer som arbetar med vilka åtgärder och hur
det går. Åtgärdswebben är också ett verktyg för årlig uppföljning.

Efter förankring inom förvaltningen har ett förslag till enkätsvar fyllts i rörande vilka åtgärder som
förvaltningen föreslår att åta i åtgärdsprogrammet. Ifylld svarsenkät framgår i bilaga 1.
Förvaltningens beslutsunderlag och förslag framgår i bilaga 2.

Kungälvs kommun antar åtgärder enligt svarsblankett (bilaga 1).

Juridisk bedömning

Ett kommunalt åtagande av åtgärder är inte juridiskt bindande. Ett gemensamt arbete med
åtgärderna i regionen bidrar till ett bättre uppfyllande av de regionala, nationella och globala målen.

Förvaltningens bedömning

Bakgrund
Länsstyrelserna i Sverige fick i uppdrag av regeringen att ta fram regionala åtgärdsprogram för de
nationella miljömålen efter en bedömning att vi inte når de nationella miljömålen till 2030. 39 av 49
kommuner i Västra Götalandsregionen åtog sig att arbeta med åtgärder under första
programperioden 2017 – 2021 under vilken Kungälvs kommun deltog (KS2018/1048). Nu har det
regionala åtgärdsprogrammet reviderats och en ny programperiod startar 2022 och löper på fram till
2025.

Åtgärdsprogrammet inriktar sig främst på våra miljöutmaningar men åtgärder som kopplas till
miljömålet ”begränsad klimatpåverkan” ingår inte i åtgärdsprogrammet utan behandlas i form av
klimatlöften inom satsningen Klimat 2030 (www.klimat2030.se). Åtgärdsprogrammet är uppdelat i
fyra fokusområden:

1. Minskad klimatpåverkan och ren luft
2. Hållbar användning av vattenmiljöer
3. Hållbart brukande av skog och odlingslandskap
4. God bebyggd miljö och hållbar konsumtion

Programmet antas och genomförs av Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen och Skogsstyrelsen
tillsammans med kommuner, universitet och flera andra aktörer. Huvudansvarig för genomförandet
av de olika åtgärderna varierar mellan de olika aktörerna. Bilagd svarsenkät riktar sig enbart till
kommuner där de anses bära huvudansvaret för genomförandet av ett antal åtgärder.
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De åtgärder som kommunen åtar sig under programperioden följs upp årligen och redovisas på en 
nationell åtgärdswebb (www.atgardswebben.se) där även de olika aktörernas ansvar och roll 
tydliggörs.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Det finns koppling till det strategiska målet ”Att underlätta för invånare och företag som vill reducera 
klimatutsläppen”, men den tydligaste kopplingen är till kommunstyrelsens resultatmål ”Minskade 
utsläpp i luft och vattendrag”. Tydlig koppling till de nationella miljömålen, som är vägledande i 
kommunens miljöarbete.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Förutom den starka kopplingen till Sveriges nationella miljömål har Länsstyrelsen förtydligat 
kopplingen mellan åtgärdsprogrammet och de globala målen (Agenda 2030). I det detaljerade 
underlaget till åtgärderna redogörs varje åtgärds koppling i detalj och vilka globala mål åtgärderna 
har effekt på. Åtgärderna analyseras även utifrån sociala, ekonomiska och miljömässiga perspektiv.

https://www.hallbartvg.se/genomforande/sa-har-arbetar-vi-med-miljomal-i-vastra-gotaland/
https://www.hallbartvg.se/agenda-2030-och-miljomalen-hur-hanger-de-ihop/ 

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Åtgärderna har stark koppling till kommunens Översiktsplan, Energiplan, Naturvårds- och 
friluftslivsplan, Avfallsplan samt Tillsynsplan för miljö- och byggnadsnämnden m. fl. styrdokument.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Arbetet för att nå de nationella miljömålen är positivt för samtliga medborgare men i synnerhet ur ett 
barnperspektiv som är de som riskerar ärva merparten av miljöproblemen. Vissa av åtgärderna har 
möjlighet att stimulera näringslivet positivt.
Klicka här för att ange text.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
I beslutsunderlaget (bilaga 2) redogörs det för åtgärders omfattning och vad som redan sker inom 
löpande tillsynsverksamhet exempelvis. Där står också vilka åtgärder som skulle kräva ytterligare 
resurser och från vilka enheter och i vissa fall specificeras även ansvarig tjänsteperson.

Vissa av de åtgärder som förvaltningen föreslår att anta kommer innebära utökade personella 
resurser för att genomförandet av antagna åtgärder ska vara möjligt. 

Ekonomisk bedömning
Flera av åtgärderna i åtgärdsprogrammet sker idag genom löpande tillsynsverksamhet och innebär 
inte ytterligare kostnader för kommunen, ett antal åtgärder har möjlighet att finansieras med 
LONA/LOVA bidrag – men för det krävs det att det finns tillräckliga resurser inom förvaltningen för 
att genomföra ansökningarna samt att kunna arbeta med åtgärderna generellt. Se förvaltningens 
förslag i beslutsunderlag - bilaga 2 för en redogörelse av varje åtgärds förutsättningar och 
omfattning. 

Förslag till beslut
Kungälvs kommun antar åtgärder enligt svarsblankett (bilaga 1).
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Anders Holm Haleh Lindqvist
Sektorchef Samhälle och Utveckling Kommundirektör

Expedieras till: Skicka in som bifogad fil till vastragotaland@lansstyrelsen.se. Ange ärendenummer 
501-54100-2021 i ämnesraden. Bifoga även underlag som bekräftar beslutet, 
exempelvis ett sammanträdesprotokoll om det finns.

För kännedom till: Amanda Stenbom amanda.stenbom@kungalv.se 
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Formulär för åtaganden – åtgärder riktade till kommuner 
 

Detta formulär används för att göra åtaganden i åtgärdsprogrammet för miljömålen – Utmaningar 
för ett hållbart Västra Götaland 2022–2025. 

Mer information om åtgärderna finns på www.hallbartVG.se. Detaljerad information om åtgärderna 
finns i det detaljerade underlaget om åtgärderna. I detta formulär listas åtgärder där kommuner 
avses som huvudaktörer för genomförandet.  

 

Organisationens namn: 

 

Åtar sig att arbeta med nedanstående åtgärder: 

 

Åtgärder inom utmaningen minskad klimatpåverkan & ren luft 
 

☐ KL 1. Minska halterna av luftföroreningar och verka för ett mer transporteffektivt samhälle 

 

Åtgärder inom utmaningen hållbar användning av vattenmiljöer 
 

V1. Skydda och restaurera värdefulla sjöar och vattendrag 

☐ b) Skydda sötvattensmiljöer med syfte att bevara natur- och/eller kulturvärden. 

☐ c) Arbeta tvärsektoriellt med restaurering av sjöar och vattendrag. 
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V3. Minska spridningen av högfluorerade ämnen (PFAS) 

☐ a) Använda brandsläckningsmetoder med fluorfria alternativ utom i de få fall när 
fluorinnehållande brandskum krävs.  

☐ b) Sanera utrustning och fordon som fortsättningsvis inte ska användas för fluorerade ämnen. 

☐ c) Undersöka enskilda vattentäkter i närheten av brandövningsplatser eller där släckningsinsatser 
med fluorerade brandskum genomförts. 

☐ d) Sanera platser som är kraftigt förorenade av högfluorerade ämnen. 

 

☐ V4. Genomföra kommunala handlingsplaner för förorenade områden 

 

☐ V5. Genomföra kommunal kust- och havsplanering 

 

V6. Miljöanpassa fritidsbåtsanvändningen 

☐ a) erbjuda toatömning (sugtömning) för fritidsbåtar 

☐ b) erbjuda fler möjligheten att nyttja båtbottentvätt samt säkerställa funktionen av befintliga 
reningsanläggningar 

☐ c) erbjuda fler båtramper samt båtförvaring på land under sommarsäsong 

☐ d) erbjuda tankning från pump av alkylatbensin 

☐ e) erbjuda el-laddning av motorer  

☐ f) skrota uttjänta fritidsbåtar. 

 

V7. Främja utvecklingen av hållbart marint vattenbruk 

☐ b) Tillgängliggöra lämplig mark och underlätta lösningar för en fungerande logistik vid drift och 
skörd av sjöbaserad blötdjursanläggning, samt för landbaserade recirkulerande odlingar. 
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Åtgärder inom utmaningen hållbart brukande av skog & odlingslandskap 
 

☐ SO1. Anlägga nya våtmarker 

 

SO3. Skydda värdefulla våtmarksområden 

☐ b) Skydda våtmarker med höga naturvärden. 

 

SO4. Skydda värdefulla skogsområden 

☐ b) Skydda värdefulla skogsområden genom frivilliga avsättningar.  

☐ c) Skydda tätortsnära skogar. 

 

SO5. Förbättra miljöhänsynen vid skogsbruksåtgärder genom målbilder 

☐ b) Bedriva skogsbruket i kommunala skogar utifrån målbilderna. 

 

☐ SO7. Minska skadorna på kulturmiljöer i skogsbruket 

 

SO8. Öka arealen hyggesfritt skogsbruk 

☐ b) Utveckla hyggesfritt skogsbruk i kommunalt ägda skogar för att öka variationen i landskapet, 
främja rekreations- och miljövärden samt visa på möjligheterna med alternativa brukningsformer. 

 

SO9. Samverka för att bevara jordbruksmark 

☐ b) Utredning enligt 3 kap 4 § miljöbalken finns med i kommunala beslutsunderlag för 
översiktsplan, detaljplan och bygglov. 

 

☐ SO13. Ökad mängd svenskt naturbeteskött i offentliga inköp 
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☐ SO15. Bevara och planera för skyddsvärda träd 

b) frihugga skyddsvärda träd samt ersättningsträd. 

 

SO16. Använda GIS-baserade naturvårdsdatabaser och naturvårdsplaner i fysisk planering 

☐ a) använda aktuella GIS-baserade naturvårdsdatabaser  

☐ b) ta fram och inarbeta aktuella naturvårdsplaner i fysisk planering. 

 

☐ SO17. Skapa blomrika miljöer för pollinerare 

 

☐ SO18. Ta fram kommunala skogspolicys 
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Åtgärder inom utmaningen god bebyggd miljö & hållbar konsumtion 
 

☐ BK1. Skydda och utveckla tätorters grönområden 

 

BK3. Förbättra inomhusmiljön inom skola och förskola 

☐ a) Förbättra inomhusmiljön inom skola och förskola - kommuner som verksamhetsutövare  

☐ b) Förbättra inomhusmiljön inom skola och förskola - kommuner som tillsynsmyndighet 

 

☐ BK4. Ta fram kulturmiljöprogram som underlag i fysisk planering 

 

☐ BK5. Främja ekologisk livsmedelskonsumtion 

 

BK6. Kommuner tar fram arkitekturstrategi 

☐ a) Kommuner tar, själva eller tillsammans, fram en arkitekturstrategi. 

 

☐ BK7. Arbeta med barnperspektivet i fysisk planering 

☐ a) Kommuner arbetar med barnperspektivet i ÖP och/eller DP på det sätt som passar kommunens 
processer. Länsstyrelsen ger råd inom ramen för hanteringen av planärenden. 

 

☐ BK9. Främja en fysisk planering för minskad klimatpåverkan från resor och transporter 

 

BK10. Arbeta in riktlinjer i översiktsplan för grön infrastruktur, ekosystemtjänster och 
kompensationsåtgärder 

☐ a) Kommuner arbetar in riktlinjer i översiktsplanen för bevarande och utveckling av grön 
infrastruktur, ekosystemtjänster och ekologisk kompensation, för att stärka biologisk mångfald och 
klimatanpassning. 
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Instruktioner för att skicka in formuläret 
 

När formuläret är ifyllt, skicka in som bifogad fil till vastragotaland@lansstyrelsen.se. Ange 
ärendenummer 501-54100-2021 i ämnesraden. Bifoga även underlag som bekräftar beslutet, 
exempelvis ett sammanträdesprotokoll om det finns. 

 

Uppgiftslämnare 

Namn: 

 

Epost: 

 

Telefon: 

 

 

Vänligen ange två kontaktpersoner för uppföljningen av åtgärdsprogrammet som görs genom 
åtgärdswebben.  

Kontaktperson 1    

Namn:    

Epost:     

Telefon:  

Kontaktperson 2 

Namn:    

Epost:     

Telefon:  

 

Eventuella frågor skickas till miljomal.vastragotaland@lansstyrelsen.se.  
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Kungälvs kommun 

Formulär för åtaganden – åtgärder riktade till kommuner 
 

Detta formulär används för att göra åtaganden i åtgärdsprogrammet för miljömålen – Utmaningar 
för ett hållbart Västra Götaland 2022–2025. 

Mer information om åtgärderna finns på www.hallbartVG.se. Detaljerad information om åtgärderna 
finns i det detaljerade underlaget om åtgärderna. I detta formulär listas åtgärder där kommuner 
avses som huvudaktörer för genomförandet. 

 
 

Organisationens namn: 
 

 

Åtar sig att arbeta med nedanstående åtgärder: 
 
 

Åtgärder inom utmaningen minskad klimatpåverkan & ren luft 
 
 

☐ KL 1. Minska halterna av luftföroreningar och verka för ett mer transporteffektivt samhälle 
 
Förvaltningens bedömning: 
Förvaltningen arbetar löpande med frågor om luftföroreningar och trafik i kommunen och bedömer att det är rimligt 
att anta åtgärd KL1. Som en del av åtgärd KL1 ges exempel på vad kommunen kan göra för praktiska åtgärder. De 
praktiska åtgärderna redogörs för i ”Detaljerat underlag om åtgärderna 2022 – 2025” (sid 17). De exempel som 
redogörs i underlaget är valfria för kommunen att jobba med.  
 
Vid antagande ligger ansvaret för genomförande av åtgärd på: Sektor Samhälle och Utveckling, i synnerhet Trafik gata 
park i samverkan med Planenheten och Miljöenheten. 

 
Åtgärder inom utmaningen hållbar användning av vattenmiljöer 

 
 

V1. Skydda och restaurera värdefulla sjöar och vattendrag 

☐ b) Skydda sötvattensmiljöer med syfte att bevara natur- och/eller kulturvärden. 

☐ c) Arbeta tvärsektoriellt med restaurering av sjöar och vattendrag. 
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Förvaltningens bedömning V1 b-c: 
Åtgärd V1b skulle innebära att kommunen arbetar för att skydda minst en sötvattensmiljö med syfte att 
bevara natur/kulturvärden. Åtgärden kan vara svår att genomföra dels på grund av hög belastning på 
sakkunniga tjänstepersoner.  
Åtgärd V1c är en rimlig åtgärd att arbeta med i och med att kommunen kan få stöd genom projektet 
8+fjordar och det finns många möjligheter att få bidrag för restaureringsåtgärder genom LONA/LOVA-
satsningar.  
 
Vid antagande ligger ansvaret för genomförande av åtgärd på: Planenheten - Kommunekolog i samverkan med Kart 
och markenheten.  
 
 

V3. Minska spridningen av högfluorerade ämnen (PFAS) 

☐ a) Använda brandsläckningsmetoder med fluorfria alternativ utom i de få fall när 
fluorinnehållande brandskum krävs. 

☐ b) Sanera utrustning och fordon som fortsättningsvis inte ska användas för fluorerade ämnen. 

☐ c) Undersöka enskilda vattentäkter i närheten av brandövningsplatser eller där släckningsinsatser 
med fluorerade brandskum genomförts. 

☐ d) Sanera platser som är kraftigt förorenade av högfluorerade ämnen. 
 
Förvaltningens bedömning V3 c-d: 
Undersökning, kartläggning och sanering av förorenade områden är ett högaktuellt arbetsområde och en 
fråga där Naturvårdsverket driver frågan nationellt. Arbetet pågår löpande både med att undersöka och vid 
behov vidta åtgärder.  
 
Vid antagande ligger ansvaret för genomförande av åtgärd på: Miljöenheten – Miljöskyddsgruppen. 
 
 
 

☐ V4. Genomföra kommunala handlingsplaner för förorenade områden 
 
Förvaltningens bedömning:  
Arbetet med att ta fram och implementera kommunal handlingsplan pågår i dagsläget och åtgärden är därmed rimlig 
att anta för perioden 2022–2025. 
 
Vid antagande ligger ansvaret för genomförande av åtgärd på: Miljöenheten – Miljöskyddsgruppen. 
 
 
 

☐ V5. Genomföra kommunal kust- och havsplanering 
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Förvaltningens bedömning: 
Arbetet med att genomföra kommunal kust- och havsplanering ingår i arbetet med ny översiktsplan. Som 
kustkommun är Kungälv skyldig att inkludera kustvatten och territorialvatten i den fysiska planeringen. 
 
Vid antagande ligger ansvaret för genomförande av åtgärd på: Planenheten – Översiktsplanerare. 
 
 

V6. Miljöanpassa fritidsbåtsanvändningen 

☐ a) erbjuda toatömning (sugtömning) för fritidsbåtar 

☐ b) erbjuda fler möjligheten att nyttja båtbottentvätt samt säkerställa funktionen av befintliga 
reningsanläggningar 

☐ c) erbjuda fler båtramper samt båtförvaring på land under sommarsäsong 

☐ d) erbjuda tankning från pump av alkylatbensin 

☐ e) erbjuda el-laddning av motorer 

☐ f) skrota uttjänta fritidsbåtar. 
 
Förvaltningens bedömning: 
Inga åtgärder under V6 föreslås antas för programperioden i och med att kommunen redan tillhandahåller viss service 
när det kommer till toatömning och båtramper. Flera av åtgärderna genomförs idag av privata aktörer. Frågan om el-
laddning hanteras med fördel i första hand i en kommunal laddinfrastrukturplan. Skrotning av uttjänta båtar sker idag 
på samma sätt som skotning av fordon men innefattar ingen typ av inventering eller systematiskt arbete i dagsläget.  
 
Vid antagande ligger ansvaret för genomförande av åtgärd på: Hamnverksamheten i samverkan med Trafik Gata Park, 
Kungälv Energi.  

 
Förvaltningens bedömning: 
Åtgärden har potential att främja näringslivet och gör det möjligt för etablering av nya viktiga marina näringar genom 
att kommunen kan bistå med att hitta lämplig kommunal mark att arrendera ut. En förutsättning för att kunna jobba 
med åtgärden är om intresset finns hos det lokala näringslivet.  
 
Vid antagande ligger ansvaret för genomförande av åtgärd på: Kart och markenheten i samarbete med 
Näringslivsstrateg/samordnare.  
 
 

V7. Främja utvecklingen av hållbart marint vattenbruk 

☐ b) Tillgängliggöra lämplig mark och underlätta lösningar för en fungerande logistik vid drift och 
skörd av sjöbaserad blötdjursanläggning, samt för landbaserade recirkulerande odlingar. 
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Åtgärder inom utmaningen hållbart brukande av skog & odlingslandskap 
 
 

☐ SO1. Anlägga nya våtmarker 
 
Förvaltningens bedömning: Kan med fördel antas i och med att det finns bra förutsättningar för att konvertera marker 
till våtmarker i kommunen och är ett arbete som genomförs i dagsläget. Kan finansieras med LONA/LOVA-bidrag. 
Detta arbete sker i huvudsak i samverkan med markägare i och med att det inte finns mycket kommunal mark att 
konvertera till våtmark.  
 
Vid antagande ligger ansvaret för genomförande av åtgärd på: Planenheten- Kommunekolog. 
 
 

SO3. Skydda värdefulla våtmarksområden 

☐ b) Skydda våtmarker med höga naturvärden. 
 
Förvaltningens bedömning:  
Åtgärden innebär ny reservatsbildning i våtmarksområdet, något som inte prioriteras i dagsläget.  
Vid antagande ligger ansvaret för genomförande av åtgärd på: Planenheten - Kommunekolog i samverkan med VA-
enheten om ett område ingår i dagvattenanläggning och ligger inom verksamhetsområde 
 

SO4. Skydda värdefulla skogsområden 
☐ b) Skydda värdefulla skogsområden genom frivilliga avsättningar. 

☐ c) Skydda tätortsnära skogar. 
 
Förvaltningens bedömning: 
Både åtgärd SO4 b och c ingår i arbetet med kommunal skogspolicy och är rimlig att anta för programperioden.  
 
Vid antagande ligger ansvaret för genomförande av åtgärd på: Kart- och markenheten i samband med Trafik gata park 
och Planenheten. 
 
 

SO5. Förbättra miljöhänsynen vid skogsbruksåtgärder genom målbilder 

☐ b) Bedriva skogsbruket i kommunala skogar utifrån målbilderna. 
 
Förvaltningens bedömning: 
Åtgärden genomförs ingår i arbetet med kommunal skogspolicy och är rimlig att anta för programperioden.  
 
Vid antagande ligger ansvaret för genomförande av åtgärd på: Kart och mark i samverkan med Trafik gata park och  
Planenheten. 
 
 
 

☐ SO7. Minska skadorna på kulturmiljöer i skogsbruket 
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Förvaltningens bedömning: Kan med fördel åtas för att lyfta frågan i de forum där kommunen för dialog med aktörer 
inom skogsbranschen.  
 
Vid antagande ligger ansvaret för genomförande av åtgärd på: Planenheten - Kommunekolog i samverkan med Trafik 
Gata Park. 
 
 
 

SO8. Öka arealen hyggesfritt skogsbruk 

☐ b) Utveckla hyggesfritt skogsbruk i kommunalt ägda skogar för att öka variationen i landskapet, 
främja rekreations- och miljövärden samt visa på möjligheterna med alternativa brukningsformer. 

 
Förvaltningens bedömning:  
Idag är majoriteten av de kommunalt skogsägda skogarna hyggesfria. Åtgärden kan antas som en form av 
ställningstagande i den kommunala skogspolicyn som är under framtagande. Hyggesfria skogsbruk kan se ut på olika 
sätt och skogspolicyn kan utse skog där de olika formerna kan testas. Åtgärden berör skogar med höga frilufts- och 
naturvärden och är inte relevant för produktionsskog.  
Vid antagande ligger ansvaret för genomförande av åtgärd på: Kart och Markenheten, Planenheten - Kommunekolog, 
Trafik Gata Park. 
 
 

SO9. Samverka för att bevara jordbruksmark 

☐ b) Utredning enligt 3 kap 4 § miljöbalken finns med i kommunala beslutsunderlag för 
översiktsplan, detaljplan och bygglov. 

 
Förvaltningens bedömning: Förslaget är att anta åtgärden i och med att man redan jobbar med detta inom 
kommunen och når redan högsta genomförandegraden enligt åtgärdsprogrammet.  
 
Vid antagande ligger ansvaret för genomförande av åtgärd på: Planenheten, Bygglovsenheten samt Kart och mark-
enheten. 
 

 
 
Förvaltningens bedömning: Ett eventuellt åtagande behöver utredas inom kommunorganisationen. Kungälvs kommun 
ingår idag i avtal tillsammans med Göteborgs Stad där naturbeteskött ingår men är svårt att bedöma hur stor mängd 
naturbeteskött det rör sig om. Avtalet ihop med Göteborgs stad sträcker sig till 2024. Skulle kommunen själva ingå ett 
avtal för att reglera detta blir det troligtvis dyrare för kommunen.  
 
Vid antagande ligger ansvaret för genomförande av åtgärd på: Upphandlingsenheten. 
 
 

☐ SO13. Ökad mängd svenskt naturbeteskött i offentliga inköp 
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☐ SO15. Bevara och planera för skyddsvärda träd 

b) frihugga skyddsvärda träd samt ersättningsträd. 
 
Förvaltningens bedömning: Förslaget är att anta åtgärd i och med att detta redan genomförs och det finns potential 
att fortsätta peka ut skyddsvärda träd i samband med den kommunala skogspolicyn efter genomförd kartläggning.  
 
Vid antagande ligger ansvaret för genomförande av åtgärd på: Trafik gata park i samarbete med Planenheten - 
Kommunekolog samt Kart och markenheten.  

 
SO16. Använda GIS-baserade naturvårdsdatabaser och naturvårdsplaner i fysisk planering 

☐ a) använda aktuella GIS-baserade naturvårdsdatabaser 

☐ b) ta fram och inarbeta aktuella naturvårdsplaner i fysisk planering. 
 
Förvaltningens bedömning: Genomförs idag och är en rimlig åtgärd att fortsätta jobba med.  
 
Vid antagande ligger ansvaret för genomförande av åtgärd på: Planenheten - GIS-handläggare, översiktsplanerare, 
planarkitekter, kommunekolog. 
 
 

☐ SO17. Skapa blomrika miljöer för pollinerare 
 
Förvaltningens bedömning: Genomförs idag och är en relativt enkel åtgärd att genomföra. 
 
Vid antagande ligger ansvaret för genomförande av åtgärd på: Trafik Gata park i samverkan med Planenheten - 
Kommunekolog.  
 

 
Förvaltningens bedömning: Pågår i dagsläget och är en rimlig åtgärd att fortsätta jobba med.  
 
Vid antagande ligger ansvaret för genomförande av åtgärd på: Kart- och mark i samverkan med Planenheten - 
Kommunekolog. 
 
 
 

☐ SO18. Ta fram kommunala skogspolicys 
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☐ a) Kommuner tar, själva eller tillsammans, fram en arkitekturstrategi. 

BK6. Kommuner tar fram arkitekturstrategi 

Åtgärder inom utmaningen god bebyggd miljö & hållbar konsumtion 
 
 

☐ BK1. Skydda och utveckla tätorters grönområden 
 
Förvaltningens bedömning: Åtgärden är rimlig att anta då det redan genomförts för Ytterby och pågår för Kode tätort.   
 
Vid antagande ligger ansvaret för genomförande av åtgärd på: Planenheten - översiktsplanerare, kommunekolog i 
samverkan med Trafik Gata Park. 
 

BK3. Förbättra inomhusmiljön inom skola och förskola 

☐ a) Förbättra inomhusmiljön inom skola och förskola - kommuner som verksamhetsutövare 

☐ b) Förbättra inomhusmiljön inom skola och förskola - kommuner som tillsynsmyndighet 
 
Förvaltningens bedömning: Åtgärden antas i och med att det är en del av det löpande arbetet hos 
verksamhetsutövare och tillsynsmyndighet.  
 
Vid antagande ligger ansvaret för genomförande av åtgärd på: Skolverksamheten tillsammans med 
Fastighet/fastighetsägare samt Miljöenheten. 
 
 

☐ BK4. Ta fram kulturmiljöprogram som underlag i fysisk planering 
 
Förvaltningens bedömning: Åtgärden kan med fördel antas eftersom det finns ett behov av att formulera hur 
kommunen tar tillvara på och underhåller kulturella, historiska och arkitektoniska arv. Ett kulturmiljöprogram är ett 
vanligt styrdokument hos svenska kommuner men saknas i Kungälv. Arbetet kan kombineras med framtagande av 
arkitekturstrategi.  
 
 
Vid antagande ligger ansvaret för genomförande av åtgärd på: Planenheten i samverkan med stadsarkitekten.  
 
 

☐ BK5. Främja ekologisk livsmedelskonsumtion 
 
Förvaltningens bedömning: Antas inte i och med att kommunen ingår i avtal tillsammans med Göteborgs Stad och där 
har Kungälvs kommun få möjligheter att själv påverka inköp. I och med att Göteborgs stad ofta ligger i framkant i 
dessa frågor är det möjligt att kommunen uppfyller åtgärden inom befintligt avtal tillsammans med Göteborg.  
 
Vid antagande ligger ansvaret för genomförande av åtgärd på: Upphandlingsenheten. 

 

 
Förvaltningens bedömning: Kan antas och ingå i arbetet med att ta fram ett kulturmiljöprogram för Kungälvs kommun.  
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☐ a) Kommuner arbetar med barnperspektivet i ÖP och/eller DP på det sätt som passar kommunens 
processer. Länsstyrelsen ger råd inom ramen för hanteringen av planärenden. 

☐ BK7. Arbeta med barnperspektivet i fysisk planering 

 
 
Vid antagande ligger ansvaret för genomförande av åtgärd på: Stadsarkitekt i samverkan med Planenheten. 

 
Förvaltningens bedömning: Sedan den 1 januari 2020 är barnkonventionen lag i Sverige och det är en självklarhet att 
förvaltningen ska arbeta aktivt med barnperspektivet inom fysisk planering.  
 
Vid antagande ligger ansvaret för genomförande av åtgärd på: Planenheten i samverkan med Trafik Gata Park och 
Fastighet. 
 
 

☐ BK9. Främja en fysisk planering för minskad klimatpåverkan från resor och transporter 
 
Förvaltningens bedömning: Åtgärden är rimlig att anta eftersom arbetet redan genomförs. Genom att anta åtgärden 
kan förvaltningen få ett stöd genom den årliga uppföljningen av åtgärdsprogrammet att förbättra den befintliga 
arbetsgången och få möjlighet att ta fram rutiner och processer som jag effektivisera det befintliga arbetet med 
frågorna i ÖP, DP och planbesked.  
 
Vid antagande ligger ansvaret för genomförande av åtgärd på: Planenheten - Planarkitekter, översiktsplanerare i 
samverkan med Trafik gata park - Trafikstrateg och trafikingenjörer och Kart och mark - Exploateringsingenjörer. 

 
 
Förvaltningens bedömning: Åtgärden kan med fördel antas eftersom en ny naturvårds- och friluftslivsplan nu tas fram 
i vilken riktlinjer för grön infrastruktur, ekosystemtjänster och ekologisk kompensation finns med. Naturvårds- och 
friluftslivsplanen är ett underlag vid framtagande av ny översiktsplan. 
 
Vid antagande ligger ansvaret för genomförande av åtgärd på: Planenheten - Översiktsplanerare, kommunekolog i 
samverkan med Trafik Gata Park och Kart och mark-enheten.  
 
 
 

BK10. Arbeta in riktlinjer i översiktsplan för grön infrastruktur, ekosystemtjänster och 
kompensationsåtgärder 

☐ a) Kommuner arbetar in riktlinjer i översiktsplanen för bevarande och utveckling av grön 
infrastruktur, ekosystemtjänster och ekologisk kompensation, för att stärka biologisk mångfald och 
klimatanpassning. 
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Amanda Stenbom 

amanda.stenbom@kungalv.se 

0303239779 

Instruktioner för att skicka in formuläret 

 
När formuläret är ifyllt, skicka in som bifogad fil till vastragotaland@lansstyrelsen.se. Ange 
ärendenummer 501-54100-2021 i ämnesraden. Bifoga även underlag som bekräftar beslutet, 
exempelvis ett sammanträdesprotokoll om det finns. 

 
 

Uppgiftslämnare 

Namn: 

 

Epost: 

 

Telefon: 

 

 
Vänligen ange två kontaktpersoner för uppföljningen av åtgärdsprogrammet som görs genom 
åtgärdswebben. 

Kontaktperson 1 
 

Namn: 

Epost: 

Telefon: 

Kontaktperson 2 
 

Namn: 

Epost: 

Telefon: 

 

Eventuella frågor skickas till miljomal.vastragotaland@lansstyrelsen.se. 

Amanda Stenbom 

amanda.stenbom@kungalv.se 

0303239779 

Fredric Norrå 

fredric.norrå@kungalv.se 

0303239149 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-06-07
Sida 9 (24)

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING

Justeras sign

§ 74/2022

Antagande av åtgärder i det nya regionala åtgärdsprogrammet för 
miljömålen 2022-2025 (Dnr KS2022/0172)
Sammanfattning
Ett regionalt åtgärdsprogram kopplat till de regionala miljömålen har antagits av 
Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen och Skogsstyrelsen. Programmet har reviderats och 
nu startar en ny programperiod för perioden 2022 – 2025. Kommunerna erbjuds i en remiss 
möjlighet att åta sig åtgärder att arbeta med för att vi gemensamt ska nå miljömålen. Alla 
åtaganden har lagts upp på en nationell åtgärdswebb. Här blir det synligt vilka aktörer som 
arbetar med vilka åtgärder och hur det går. Åtgärdswebben är också ett verktyg för årlig 
uppföljning.

Efter förankring inom förvaltningen har ett förslag till enkätsvar fyllts i rörande vilka 
åtgärder som förvaltningen föreslår att åta i åtgärdsprogrammet. Ifylld svarsenkät framgår i 
bilaga 1. Förvaltningens beslutsunderlag och förslag framgår i bilaga 2.

Kungälvs kommun antar åtgärder enligt svarsblankett (bilaga 1).

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Antagande av åtgärder i det nya regionala åtgärdsprogrammet för 
miljömålen 2022-2025
Bilaga Bilaga 1 Enkätsvar åtaganden KUNGÄLV Åtgärdsprogrammet 2022 - 2025
Bilaga Bilaga 2 Beslutsunderlag åtaganden KUNGÄLV Åtgärdsprogrammet 2022-2025

Förslag till kommunstyrelsen
Kungälvs kommun antar åtgärder enligt svarsblankett (bilaga 1).

__________

Expedieras till: Skicka in som bifogad fil till vastragotaland@lansstyrelsen.se. Ange 
ärendenummer 501-54100-2021 i ämnesraden. Bifoga även underlag som 
bekräftar beslutet, exempelvis ett sammanträdesprotokoll om det finns.

För kännedom 
till:

Amanda Stenbom amanda.stenbom@kungalv.se 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-06-07
Sida 9 (24)

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING

Justeras sign

§ 74/2022

Antagande av åtgärder i det nya regionala åtgärdsprogrammet för 
miljömålen 2022-2025 (Dnr KS2022/0172)
Sammanfattning
Ett regionalt åtgärdsprogram kopplat till de regionala miljömålen har antagits av 
Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen och Skogsstyrelsen. Programmet har reviderats och 
nu startar en ny programperiod för perioden 2022 – 2025. Kommunerna erbjuds i en remiss 
möjlighet att åta sig åtgärder att arbeta med för att vi gemensamt ska nå miljömålen. Alla 
åtaganden har lagts upp på en nationell åtgärdswebb. Här blir det synligt vilka aktörer som 
arbetar med vilka åtgärder och hur det går. Åtgärdswebben är också ett verktyg för årlig 
uppföljning.

Efter förankring inom förvaltningen har ett förslag till enkätsvar fyllts i rörande vilka 
åtgärder som förvaltningen föreslår att åta i åtgärdsprogrammet. Ifylld svarsenkät framgår i 
bilaga 1. Förvaltningens beslutsunderlag och förslag framgår i bilaga 2.

Kungälvs kommun antar åtgärder enligt svarsblankett (bilaga 1).

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Antagande av åtgärder i det nya regionala åtgärdsprogrammet för 
miljömålen 2022-2025
Bilaga Bilaga 1 Enkätsvar åtaganden KUNGÄLV Åtgärdsprogrammet 2022 - 2025
Bilaga Bilaga 2 Beslutsunderlag åtaganden KUNGÄLV Åtgärdsprogrammet 2022-2025

Förslag till kommunstyrelsen
Kungälvs kommun antar åtgärder enligt svarsblankett (bilaga 1).

__________

Expedieras till: Skicka in som bifogad fil till vastragotaland@lansstyrelsen.se. Ange 
ärendenummer 501-54100-2021 i ämnesraden. Bifoga även underlag som 
bekräftar beslutet, exempelvis ett sammanträdesprotokoll om det finns.

För kännedom 
till:

Amanda Stenbom amanda.stenbom@kungalv.se 
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Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-05-31

Handläggarens namn
Johan Hellborg

2022-05-17

Beslut - Antagande av detaljplan för industri, Arntorp 2:12,
Solbräcke verksamhetsområde (Dnr KS2019/1283-49)

Sammanfattning

Exploatören har fått positivt planbesked 2020-05-13 §150/2020 där även beslutet att planen ska
vara med byggherredriven planprocess. Exploatören har i och med detta tagit fram
samrådshandlingar och utredning.

Ändringen av detaljplanen görs väsentligen inom ett naturområde utmed E6:an som omgärdas av
industriområde. Förslaget har inte bedömts som av principiell betydelse eftersom endast en mindre
del av naturområdet klassas som naturvärdesklass 3 – påtagligt naturvärde.

Ändringen av detaljplan har varit på samråd under tiden 3 mars 2021 till 21 april 2021 och
granskning under tiden 31 mars 2022 till 21 april 2022. Inkomna synpunkter har föranlett följande
förändringar av planförslaget: nya utredningar/revideringar för geoteknik, dagvatten och riskanalys
har gjorts. Utifrån dessa har nya planbestämmelser för friskluftsintag, evakueringsmöjligheter och
dagvattenhantering tillkommit.

Juridisk bedömning

Detaljplanen har tagits fram enligt plan och bygglagen, PBL (2010:900).

Förvaltningens bedömning

Bakgrund
Ärendet startades när BOKAB inkom med begäran om planbesked 2019-08-15. Den handläggs
med normalt förfarande i enlighet med 5 kap PBL (2010:900). Förslaget är förenligt med
översiktsplanen.

Bedömning
Förvaltningens bedömning är att förslaget kan antas.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål

Kommunfullmäktiges strategiska mål
Föreslagen åtgärd bedöms vara i linje med målet om ”en ökad samordning mellan infrastruktur och
byggnation i hela kommunen”, då åtgärderna innebär utveckling av befintligt verksamhetsområde
som redan är försett med infrastruktur.

Kommunstyrelsens resultatmål
Föreslagen åtgärd bedöms överensstämma med resultatmålet ”Planberedskap skall finnas för
bostäder, verksamhetsmark och handel”.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030

Det globala målet ”Hållbar industri, innovationer och infrastruktur” har relevans i detta
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ärende. Bedömningen är att verksamheter kommer att utvecklas i område som redan har utbyggd 
infrastruktur och därmed kommer inte utvecklingen bidra till miljöbelastning för infrastruktur.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 

Gällande översiktsplan 2010, lagakraftvunnen 2012, anger för aktuellt område
verksamhetsområde. Vidare föreslås i ÖP att befintliga industriområden bör förtätas.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 

Verksamhetsområdet kommer Kungälvs invånare och näringsliv till gagn. Då infrastruktur
redan är utbyggd i närområdet kan föreslagen åtgärd anses vara positiv ur ett
skattebetalarperspektiv då inga investeringar i infrastruktur sannolikt kommer att behövas.
Bedömning ur barnperspektiv bedöms inte vara relevant i aktuellt ärende.

Ekonomisk bedömning
Detaljplanen bekostas genom undertecknat plankostnadsavtal.

Förslag till beslut
Detaljplanen för industri, Arntorp 2:12, Solbräcke Verksamhetsområde i Kungälvs 
kommun antas enligt plan- och bygglagen PBL (2010: 900) kap 5 § 27.

Fredric Norrå Anders Holm
Verksamhetschef planering och myndighet Sektorchef samhälle och utveckling

Expedieras till: BOKAB

För kännedom till: Gunilla Carlsson Gremner, registrator Plan
Anna Hedlin, administratör Plan
Ida Brogren, enhetschef Plan
Fredric Norrå, verksamhetschef planering & myndighet
Johan Hellborg, planarkitekt plan

 



57/22 Antagande av detaljplan för industri, Arntorp 2:12, Solbräcke verksamhetsområde - KS2019/1283-49 Beslut - Antagande av detaljplan för industri, Arntorp 2:12, Solbräcke verksamhetsområde : Detaljplan för Solbräcke verksamhetsområde antagande

VEGESTORP

ROLLSBO

ARNTORP

SOLBRÄCKE

YTTERBY-RYR

s:1

S:1

9

1:10

23

6

6

4

9

59

KALLE GLADER

12

2

64

10

13

2

28

1:2

60

22

65

1:13

14

2:2

27

2:37
21

4

4:1

S:1

ÄGGOSTEN

13

S:1

17

S:4

5

ÄGGOSTEN

1:11

15

1:32

3

8

62

11

KALLE GLADER

63

20

7

5

14

10

24

S:12

RYDBERG

10

S:2

8

16

11

1:7

16

1

29

6:12

11

KALLE GLADER

3

1:13

31

12

1:6

7

61

1

30

19

8

26

2:10

2:12

15

Karebyvägen

25

RYDBERG

9

18

21

38

30

30

26

26

40

27

27

32

32

25

25

33

33

27

43

43

28

32

24

24

28

28

44

29

29

44

30

31

31

36

36

40

40

47

34

41

41

34

34

39

39

39

42

42

46

45

12

12

12

12

12

13

13

13

13

13

13

14

14

15

15

15

16

16

16

16

16

16

17

18

18

18

18

18

19

19

19

19

19

20

20

20

20

14

14

14

14

14

21

21

21

21

21

17

17

17

17

17

24

20

26

26

26

14
18

18

18

18

38

15

20

29

18

24

24

19

31

31

25

22

19

25

25

25

33

23

35

35

23

23

23

23

23

22

22

22

22

22

22

37

37

528014

528016

528015

42205801

42205802

42205901

42205902

42206403

42206404

40014801

Lie
vä

ge
n

Korpvägen

Solbräckegatan

Solbräckegatan

teknik

teknik

teknik

e45p1b1m1s1

m1

b2b1p1e45

s1

b1

e45 p1

m1s1b2

e50 p2

s1m1b2b1

b3
b3 b3

n1

n1

n1

n2

n2

n2

n2

n2

n1

b3

bäck

mur

el

el

el

el

n1

allé

allé

n3

n2

e50 p1

m1

p1 b1

s1

teknik

b2e45

b4

teknik

b2e50 p1LANDSKAP

NATUR

NATUR

LANDSKAP

LANDSKAP

LANDSKAP

K

K

K

K

LOKALGATA

GENOMFART GC-VÄG

E1

GC-VÄG

D1

NATUR

J2

J1

J1

J1

NATUR

x
u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

g

u

u

ug

a1

a
1

n3

NATUR

Utförande
b1

2 Särskild geoteknisk hänsyn vid anläggningsarbeten (se
genomförandebeskrivning)

3 Inom området tillåts ingen markbelastning eller byggnation om inte
kompletterande geoteknisk undersökning visar att sådan är möjlig

Markens anordnande och vegetation

Reklamanordningar, ljusanordningar eller andra anordningar som
kan inverka störande för trafiken får inte uppföras. Vid
bygglovsprövning skall samrådas med väghållaren

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

a Genomförandetiden förlängs inom planändringsområdet med 5 år

Markreservat

Gemensamhetsanläggning
g Marken skall vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning

Marken skall vara tillgänglig för allmän gång- och cykeltrafik

Dagvatten inom tomtmark skall omhändertags lokalt genom
fördröjning/infiltration

b

n1 Plantering ska utföras. Planterat område får inte användas för
upplag eller parkering, Ej för trafik siktskymmande trädrad skall
planteras och vidmakthållas

b

n2

3 Gärdsgård skall bevaras en meter ömse sidor

Stängsel och utfart

En utfart per fastighet får anordnas

Marken skall utnyttjas för lokalt omhändertagande av dagvatten, får
inte hårdgöras

Utfartsförbud

Skydd mot störningar

Parkering skall anordnas inom kvartersmark.

s

Genomförandetid

1

u Marken skall vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar
x

n

1
från den dag planen vinner laga kraft

m1 Verksamhet får inte vara störande för omgivningen
m2 Byggnader med stadigvarande vistelse utformas med

evakueringsmöjlighet i riktning bort från väg E6 eller i skydd av
annan byggnad

m3 Byggnader uppförs med högt placerade friskluftsintag. Signifikant
effekt kan fås vid placering minst 8 meter ovan väg E6. Alternativt
placeras friskluftsintag på fasad som vetter bort från väg E6

b4 Dagvatten inom tomtmark skall omhändertas inom fastighet genom
fördröjning/rening

b5

Tillåten maximal markbelastning är 20 kPab6

Dagvatten ska fördröjas med 3 m3 per 100 m2 hårdgjord yta

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
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ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
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LandskapLANDSKAP

Kvartersmark
DagvårdD1
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EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP
Utformning av allmän plats

el Kraftledning med skyddzon
allé Planterad trädrad
mur Gärdsgård skall bevaras en meter på ömse sidor

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

e Största byggnadsarea i procent av fastighet
e50 Största byggnadsarea i procent av fastighet

Marken får inte förses med byggnad

Högsta totalhöjd i meter. Härutöver får fläktrum, hisstorn och andra
mindre byggnadsdelar uppföras

Högsta byggnadshöjd för pumpstation, transformatorstation och trycktegsstation är 3 meter

Skyltanordning får inte placeras högre än aktuell totalhöjd

teknik Marken får och skall upplåtas för tele-, transformator och/eller
pumpstation med byggnadsarea motsvarande 15 kvm. Stationen
skall lätt kunna nås från gata samt omges av en 6 m bred zon där
inga anordningar får vidtas som hindrar framdragande och underhåll
av allmänna underjordiska ledningar

bäck Bäckfåra med vegetation bevaras

Placering
p1 Byggnad ska placeras minst 5 meter från fastighetsgräns alternativt

sammanbyggas i fastighetsgräns
p2 Byggnad ska placeras minst 15 meter från fastighetsgräns

Utformning

Vid utformning av byggnader eller anläggningar skall särskilt stor vikt läggas vid gestaltning
mot omgivande huvudgator och öppna ytor. Upplag får inte lokaliseras utomhus med
orientering mot omgivande huvudgator och öppna ytor

45

dagvattendamm Dagvattendamm får anläggas

Bostad, uthus,Industri

Väg, gångväg

Dike

Gärdsgård

Rutnätspunkt

Höjdkurvor

Traktnamn/kvartersnamn

Traktgräns/fastighetsgräns

Markhöjder

Skärmtak

Arntorp/Kalle Glader

1 Fastighetsbeteckning

Slänt

BETECKNINGAR GRUNDKARTAN

Grundkartan upprättad 2022-04-29
Koordinatsystem SWEREF 99 12 00
Höjdsystem RH 2000

Jürgen Persson
Kart- och mätenheten

Beslutsdatum Instans

Ändring av detaljplan för 

Solbräcke Verksamhetsområde
Solbräcke 1:3 m.fl. fastigheter
Kungälvs kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING

Upprättad: 2022-05-13 Reviderad 

Malin Svensson Johan Hellborg            Ida Brogren
Stadsplanerare, Ramboll         Plankoordinator           Planchef

Antagande

KF
Laga kraft

           286b

Planändringens sy�e
Är a� utöka befintlig verksamhetsområde inom del av fas�gheten Arntorp 2:12. Ändringen sy�ar
framförallt �ll a� utveckla området med y�erligare cirka 17 000 kvm verksamhetsmark.

Detaljplaneändringen rör detaljplan för Solbräcke verksamhetsområde 286 och 286a. När ändringen
har vunnit laga kra� är det planen i sin ändrade form som gäller för planområdet.

Plankarta
Skala: 

160100 200200 Meters40 60 80 180120 140

1:2000 (A1)

Planområde
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Antagandehandling 
Ärende: KS2019/1283 

2022-05-13 

PLAN 
SAMHÄLLE OCH UTVECKLING 
KUNGÄLVS KOMMUN   

ADRESS Stadshuset, 442 81 Kungälv 

TELEFON 0303-23 80 00 (växel) 

FAX 0303-23 91 67 

E-POST kommun@kungalv.se 

 
 
 
 
 

 

Granskningsutlåtande 
 

Detaljplan för 

SOLBRÄCKE 

VERKSAMHETSOMRÅDE 
Solbräcke 1:13 m.fl.  

Kungälvs kommun
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Kungälvs kommun 
Ärende: KS2019/ 1283 

 

 

Granskningens genomförande 
Rubricerat förslag på detaljplan har varit utställt på granskning under perioden 7 mars 2022 

till 21 mars 2022. Granskningshandlingar har sänts till berörda kommunala och statliga 

myndigheter och organ samt till berörda sakägare. Förslaget har även varit tillgängligt för 

påseende under granskningstiden på kommunens hemsida.  

Möjlighet att tycka till om planförslaget har även funnits i tidigare skede. Planförslaget har 

varit utställt på samråd under perioden 31 mars 2021 till 21 april 2021. Samrådshandlingar 

sändes till berörda kommunala och statliga myndigheter och organ samt till berörda 

sakägare. Förslaget var även tillgängligt för påseende under samrådstiden på kommunens 

hemsida.  

I detta granskningsutlåtande redovisas endast de skriftliga synpunkter som inkommit under 

granskningsperioden, samt kommunens svar på dessa. De skriftliga synpunkter som inkom 

under samrådet finns redovisade i en samrådsredogörelse där även kommunens svar på 

inkomna synpunkter redovisas. Samrådsredogörelsen finns tillgänglig på kommunens 

hemsida. 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen befarar att bebyggelse kan bli olämplig med hänsyn till risken för 

översvämning och erosion som behöver kompletteras inför antagande. SGI har synpunkter 

på planändringsområdets stabilitet, där både SGI och Länsstyrelsen påpekar att en ny 

geoteknisk utredning behöver utföras inom hela planändringsområdet. Stabiliteten måste 

säkerställas före planens antagande. Trafikverket har synpunkter på att det behövs 

förtydliganden vad avser planändringsområdet trafikalstring och dess påverkan på det 

statliga vägnätet. Lantmäteriet och miljö- och byggnadsnämnden har vissa plantekniska 

synpunkter på karta och bestämmelser. Miljö- och byggnadsnämnden har även synpunkter 

på att det behövs tas fram en bullerutredning inför antagande samt att befintlig stenmur 

antingen bör ha skyddsbestämmelser alternativt kompensationsåtgärder. VA-teknik har 

synpunkter på ansvarsfördelning vad gäller kostnader.  

YTTRANDE FRÅN 
UTAN 

ERINRAN 

MED 

ERINRAN 
SAKÄGARE SYNPUNKT SOM EJ TILLGODOSETTS PLANSKEDE 

1. Länsstyrelsen  X  Ingen kompletterande geoteknisk 

utredning tas fram inför antagande 

Granskning 

2. Lantmäteriet  X   Granskning 

3. SGI  X  Ingen kompletterande geoteknisk 

utredning tas fram inför antagande 

Granskning 

4. Trafikverket  X X  Granskning 

5. VA-Teknik  X X  Granskning 

6. Miljö- och 

byggnadsnämnden 

 X  Ingen bullerutredning tas fram inför 

antagande 

Granskning 

 

Inkomna synpunkter 
Under granskningsperioden har 6 skrivelser inkommit vilka redogörs och kommenteras 

nedan. Från statliga myndigheter, regionala organ samt kommunala nämnder eller 

verksamheter har 6 skrivelser inkommit. Från sakägare har 0 skrivelser inkommit. Från övriga 

privatpersoner, föreningar med mera har 0 skrivelser inkommit. Vissa skrivelser har 

sammanfattats medan andra återges i sin helhet, för att se samtliga yttranden i sin helhet 
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Kungälvs kommun 
Ärende: KS2019/ 1283 

 

 

hänvisar vi till kommunens ärendenummer KS2019/1283. Länsstyrelsens 

granskningsyttrande redovisas i sin helhet i Bilaga 1. 

STATLIGA MYNDIGHETER 

1. LÄNSSTYRELSEN (2022-03-25) 
Risk för översvämning skyfall 

Dagvattenutredningen redovisar förslag på åtgärder för att minska riskerna kopplade 

till skyfall. Länsstyrelsen har inget att invända mot utredningen eller föreslagna 

åtgärder men bedömer att kommunen behöver säkerställa de åtgärder som är 

nödvändiga för att risker kopplade till översvämning ska bli acceptabla: det är först då 

som markanvändningen kan bedömas vara lämplig ur ett översvämningsperspektiv. 

Stabilitet 

Den geoteknisk utredning omfattar endast området som omvandlats till industrimark 

(kallat Kullen och skogspartiet). Således kan inga slutsatser dras om stabiliteten för 

övriga delar av området baserat på utredningen. Baserat på resultaten från 

utredningen kan det inte uteslutas att det finns andra områden inom vilka det också 

krävs lastrestriktioner eller förstärkningsåtgärder för att uppnå tillräcklig stabilitet. 

Kommunen behöver därmed ta fram en ny geoteknisk utredning med lägst detaljerad 

utredningsnivå enligt IEG Rapport 4:2010 alternativt IEG Rapport 6:2008. 

Framkommer det efter utredning att det erfordras åtgärder eller restriktion för att 

marken ska vara lämplig ska dessa regleras i detaljplanen. 

Synpunkter enligt annan lagstiftning- Biotopskydd 

Som planbeskrivningen konstaterar har länsstyrelsen i samband med 

dispensansökan för biotopskyddad stenmur konstaterat att stenmuren som omfattas 

av planändringen inte är biotopskyddad då den inte ligger i eller i anslutning till 

jordbruksmark. Borttagna stenar kan dock med fördel placeras på naturmark. 

KOMMENTAR 
Rörande dagvatten planerar kommunen att ta över ansvaret inom allmän plats. Inom 

kvartersmark har en ny egenskapsgräns som omfattar del av planändringsområdet 

lagts till med en ny dagvattenbestämmelse. Tillagda dagvattenbestämmelsen inom 

del av planändringsområdet anger att dagvatten ska fördröjas med 3 m3 per 100 m2 

hårdgjord yta. Resterande delar av planändringsområdet bibehålls bestämmelsen b4.  

För svar rörande stabiliteten se kommentarerna under SGI:s yttrande nedan.  

2. LANTMÄTERIET (2022-03-22) 
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras  

X-OMRÅDE 

Planbestämmelsen x är enligt Boverkets rekommendationer ett markreservat för 

allmännyttig gång och cykeltrafik. I planförslaget står den under rubriken 

rättighetsområde vilket är benämningen för fastighetsindelningsbestämmelse om 

rättigheter. Om kommunens avsikt är att det ska vara ett markreservat så bör den 

flyttas till underrubriken markreservat för att undvika missförstånd. Om kommunens 

avsikt är att det ska vara en fastighetsindelningsbestämmelse så ska ett antal 

paragrafer i fastighetsbildningslagen prövas i planbeskrivningen. 

Delar av planen som bör förbättras/ses över. 
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GENOMFÖRANDETID  

Vid ändring av en detaljplan där genomförandetiden har gått ut ska kommunen 

bestämma en ny genomförandetid för de planbestämmelser som planändringen 

avser, se Boverkets hemsida om ändring av detaljplan. 

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/andring-

avdetaljplan/genomforandetid-vid-andring-av-detaljplan/   

När en helt ny karta upprättas blir det svårt att utläsa av plankartan vilka av 

planbestämmelserna som har ändrats. Med den nuvarande formuleringen av 

bestämmelsen om genomförandetid kan det uppfattas som att den nya 

genomförandetiden 5 år gäller samtliga bestämmelser. I bestämmelsen skulle det 

kunna förtydligas att genomförandetiden är 5 år för de bestämmelser som 

planändringen avser.   

Av planbeskrivningen framgår att vissa bestämmelser är ändrade och tillagda, andra 

är borttagna och andra fortsätter att gälla. Det skulle även i planbeskrivningen kunna 

tydliggöras vilka av dessa kategorier som medför att aktuella planbestämmelser får 

ny genomförandetid och inte.  

GRUNDKARTAN  

Enligt uppgift på plankartan så är grundkartan upprättad 2020-09-15. Det är viktigt att 

grundkartan är aktuell i varje skede av planprocessen. Kommunen bör se över om 

den behöver uppdateras innan antagande. 

KOMMENTAR 
x- området flyttas till rubriken markreservat. 

I plankartan finns planbestämmelsen a1 som redogör för vilka ytor som får förlängd 

genomförande tid med 5 år. Bestämmelsen finns enbart i den ytan som omnämns 

som planändringsområdet, alltså i den västra delen av planområdet. Resterande 

delar av planområdet ändras inte och får därmed ingen förlängd genomförande tid. 

Rörande planbeskrivningen står det idag under genomförandetid. Se avsnitt 

”Sammanfattning av ändringar” för vilka ändringar som är aktuella. Övriga 

planbestämmelser och områden av detaljplanen som inte berörs av redovisade 

ändringar får ingen ny genomförandetid.  

Grundkartan har uppdaterats inför antagandet.   

3. STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT (SGI) (2022-03-21) 
Ändringen omfattar del av fastigheten Arntorp 2:12 samt till viss del närliggande 

fastigheter i området Kalle Glader 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 och 16. Ändringen 

avser bland annat att byggnadsarean och att högsta totalhöjd utökas inom delar av 

området. Dessutom har ett område som tidigare var avsatt som naturmark ändrats till 

industrimark. 

SGI lämnade 2021-04-21 synpunkter på detaljplanen i samrådsskedet. Vi skrev då 

att ”Detaljplanen innebär förändring av några inom planen avsatta naturområden till 

byggnadsytor för kontor och industrier. Dessutom ges för en del av planområdet en 

ökad byggnadsyta, en ökad total byggnadshöjd och möjlighet för byggande närmare 

tomtgräns jämfört med den gamla detaljplanen. Då samtliga dessa förändringar kan 

påverka totalstabiliteten för jord -och bergsslänter inom planområdet anser vi att det 

krävs en ny geoteknisk utredning. Dessutom anser SGI att block- och bergsstabilitet i 

och i nära anslutning till planområdet, behöver utredas inför planens antagande”. 

Ramböll har därefter utfört en geoteknisk utredning av stabiliteten kring det område 

som omvandlats från naturmark till industrimark. Utredningen visar att stabiliteten är 

tillfredsställande om området inte belastas med mer än 20 kPa. Vi vill upplysa om att 
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Rambölls utredning endast omfattar området som omvandlats till industrimark (kallat 

Kullen och skogspartiet). Således kan inga slutsatser dras om stabiliteten för övriga 

delar av området baserat på Rambölls utredning. Baserat på resultaten från 

utredningen kan det inte uteslutas att det finns andra områden inom vilka det också 

krävs lastrestriktioner eller förstärkningsåtgärder för att uppnå tillräcklig stabilitet. 

Vår synpunkt i vårt tidigare yttrande rörande totalstabiliteten för jordslänter kvarstår 

därmed, det vill säga att det krävs en ny geoteknisk utredning med lägst detaljerad 

utredningsnivå enligt IEG Rapport 4:2010 alternativt IEG Rapport 6:2008. 

Framkommer det efter utredning att det erfordras åtgärder eller restriktion för att 

marken ska vara lämplig ska dessa regleras i detaljplanen. Då flera fastigheter redan 

har byggts inom området bör det finnas geotekniska undersökningar som kan 

användas för detta. 

På plankartan har området närmast E6 (av dem som är blåmarkerade) fått en 

största totalhöjd av 12 meter och en planbestämmelse b2 som lyder ”särskild 

geoteknisk hänsyn vid anläggningsarbeten (se genomförandebeskrivning)”. I 

planbeskrivningen står under avsnitt ”Genomförandebeskrivning/ Geoteknik” 

följande:  

”En geoteknisk utredning har tagits fram för planändringsområdet. Utredningens 

slutsats är att stabiliteten i skogspartiet är god då det är grunt till fast mark och 

planområdet bedöms i helhet kan utnyttjas för industrietablering. Området inom 

skogspartiet bör inte höjas på grund av att närliggande grönytor utgörs till stor del 

av, gyttja och lera, som vid en höjning riskerar att få sämre stabilitet. I norra och 

södra delen av skogsområdet är stabiliteten idag god. Nya tillskottslaster inom 

området får inte överstiga 20 kPa vilket motsvarar en markhöjning på ca 1 meter 

alternativt ytligt grundlagda industrilokaler.” 

Vi anser att texten behöver förtydligas så att det framgår att den geotekniska 

utredningen endast omfattar det området som omvandlats från naturmark till 

industrimark, och således gäller de framtagna restriktionerna bara där. Vad som 

gäller i övriga områden finns således inga uppgifter om i den utredningen. Vi vill 

informera om att 20 kPa motsvara en normal byggnad med två våningar; alltså cirka 

6 meter hög alternativt uppfyllning med cirka 1 meter jord. Totalhöjd för 

industribyggnader av 12 meter, som planen medger, överstiger sålunda gränsen på 

20 kPa. Vi anser att planbestämmelserna behöver ses över så att de blir tydliga och 

så att den tillåtna, totala markbelastningen inte blir större än 20 kPa 

Vi undrar vidare vad planbestämmelse b2 betyder för övriga områden med sådan 

markering? I planbeskrivningen för samrådsskedet står under 

”Genomförandebeskrivning/Geoteknik” att ”Den översiktliga geotekniska 

undersökningen är som stöd och anvisning för planarbetet. För flertalet byggnader 

måste viss grundförstärkning påräknas. Uppfyllnader ska generellt undvikas pga. 

risken för sättningar”. Den översiktliga geotekniska undersökningen utfördes för 

området 1996 och i den står att ”Totalstabiliteten bedöms betryggande inom 

huvuddelen av området”. I den gjordes dock inga stabilitetsberäkningar och därmed 

är den inte tillräcklig för en detaljplan i ett område med sluttande lermark. SGI anser 

enligt ovan att en stabilitetsutredning krävs för hela planområdet. 

Sålunda kvarstår vår tidigare synpunkt att det krävs en geoteknisk utredning av 

stabiliteten för planområdet och att denna skall innehålla de laster som planen 

tillåter. Om det krävs belastningsbegränsningar måste detta framgå av planen. I 

planområdets södra del rinner en bäck och för området kring den anser vi att det är 

särskilt viktigt att stabiliteten blir utredd. 

Avseende stabiliteten för bergsslänter är vi nöjda med utförd undersökning och 

slutsatser i denna. 
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KOMMENTAR 
Totalhöjden samt byggnadsarean ändras bara inom planändringsområdet, som avser 

naturmarken. För resterande planområde kvarstår höjden och arean som i tidigare 

plankarta, planområdet ändras således inte i dessa delar. Det som ändras för hela 

det västra planområdet, både för planändringsområdet och resterande yta, är ett 

utökande av att byggnader kan uppföras närmare fastighetsgränsen än tidigare. 

Justeringen berör att p2 – byggnad ska placeras minst 15 meter från fastighetsgräns 

ändras till p1 -Byggnad ska placeras minst 5 meter från fastighetsgräns alternativ 

sammanbyggas i fastighetsgräns. Dock kvarstår planbestämmelsen e50 som medger 

att enbart 50% av fastigheten kommer gå att bebygga, vilket innebär en begräsning 

över hur mycket som fastigheten får bebyggas.  

Syftet med ändringen av detaljplanen har bestått i att pröva om marken som var 

avsedd som naturmark kunde omvandlas till verksamhetsmark. Kommunen gör 

bedömningen att marken anses vara lämplig för verksamheter. Att ompröva den 

resterande detaljplanen som till största del redan är utbyggd med verksamheter har 

således inte gjorts. En fördjupad utredning över geotekniken i dessa delar anses 

därmed inte vara erforderlig. För de utbyggda fastigheterna finns geotekniska 

utredningar från byggloven.  

Planbestämmelsen b2 – Särskild geoteknisk hänsyn vid anläggningsarbeten (se 

genomförandebeskrivningen) bibehålls inom planområdet, med undantag från 

området som tidigare var planlagt som NATUR. Sker ombyggnationer eller 

tillbyggnader inom det befintliga verksamhetsområdet gäller fortsatt hänsyn vid 

anläggningsarbeten vilket kommer att hanteras i bygglovet. Planbeskrivningen för 

ändringen av planområdet ska fortsatt läsas tillsammans med planbeskrivningarna 

från 2001 och 2002. Där står bland annat ” Geoteknisk undersökning (översiktlig) är 

utförd som stöd och anvisning för planarbetet. För flertalet byggnader måste viss 

grundförstärkning påräknas. Uppfyllnader skall generellt undvikas pga. ”risken för 

sättningar”.    

Under genomförandebeskrivningen i planändringen står det att den geotekniska 

utredningen enbart gäller för planändringsområdet. Detta har förtydligats ytterligare i 

genomförandebeskrivningen att utredningen enbart gäller för planändringsområdet 

(tidigare naturmark) som har infört bestämmelsen b6. Resterande områden kvarstår 

bestämmelsen b2 - Särskild geoteknisk hänsyn vid anläggningsarbeten (se 

genomförandebeskrivningen) och ska läsas tillsammans med plan- och 

genomförandebeskrivningarna från 2001 och 2002. 

En reglering om att 20kPa ska gälla för hela västra ytan kommer inte läggas in för 

hela det västra planområdet, då hela området inte har undersökts på denna 

detaljnivå och till stora delar redan är utbyggt. Området kring bäcken har inte 

justerats emot hur befintlig detaljplan ser ut. Dock har en ny egenskapsgräns som 

omfattar del av planändringsområdet (tidigare naturmark) lagts till med en reglering 

om tillåten maximal belastning om 20kPa. 

4. TRAFIKVERKET (2022-03-28)
Tidigare samråd

Trafikverket har yttrat sig i ett tidigare samrådsskede, 2021-04-19 (TRV 2021/40838).

Trafikverket hade synpunkter om att uppgifter gällande förväntad trafikalstring till följd

av ändringen saknas. Trafikverket önskar att handlingarna kompletteras med

uppgifter om trafiken förväntas öka, och i så fall med hur mycket.

Infrastruktur

Ärendet berör E6 och väg 574, vilka båda utgör statlig infrastruktur. E6 har en skyltad

hastighet på 110 kilometer/timme utmed den aktuella sträckan och en
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årsmedeldygnstrafik på 39482 fordon (uppmätt januari 2019). Väg 574 har en skyltad 

hastighet på 70 kilometer/timme och en årsmedeldygnstrafik på 5271 fordon 

(uppmätt i januari 2009).   

Trafikverkets synpunkter 

Kommunen hänvisar i samrådsredogörelsen till Tekniskt PM Kungälv: 

utbyggnadsplaner Rollsbo, ÅF Infrastructure AB, juni 2017.  

Trafikverket anser att det är otydligt och önskar fortsatt en komplettering och 

förtydligande innan detaljplanen går till antagande. Förtydligandet gäller trafikalstring 

till följd av ändringen samt påverkan på statlig infrastruktur.   

KOMMENTAR 
En trafikalstring som beräknar för planändringsområdet har lagts till i 

planbeskrivningen och dess påverkan på det statliga vägnätet. Utifrån Trafikverkets 

trafikalstringsverktyg med 17 000 m2 ny verksamhetsmark med en uppskattad 

fördelning mellan kontor (3 000 m2), småindustri (4 000 m2) och logistikverksamhet 

(10 000 m2) bedöms planändringen att alstra cirka 650 årsmedeldygnstrafik.  

Trafikåtgärder på Rollsbomotet planeras att genomföras och avtal har tidigare skrivits 

mellan kommunen och Trafikverket vad gäller finansiering av trafikåtgärder på 

Rollsbomotet. Trafikåtgärderna på Rollsbomotet med trafikalstringen från aktuell 

planändring samt omkringliggande detaljplaner som beräknades i trafikutredningen 

(ÅF, juni 2017) bedöms belastningsgraden klara Trafikverkets riktlinjer för servicenivå 

vid trafikplats. 

Sammantaget bedöms planändringen innebära en liten belastning på närliggande 

vägnät, framförallt i sydostlig riktning mot centrum och Rollsbomotet. 

KOMMUNALA NÄMNDER OCH BOLAG 

5. MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN (2022-03-25)

Miljöenheten

Buller

Det har sedan samrådet kommit klagomål på trafikbuller från bostadsfastigheten

Arntorp 1:9, ca 550 meter nordväst om planområdet. De klagande gör gällande att de

nybyggnationer som senast utförts inom Solbräcke industriområde märkbart

försämrat ljudnivån på tomten genom att nya stora ljudreflekterande fasadytor

tillkommit längs E6. De boende som bott på fastigheten i 40 år, märker alltså en stor

förändring av bullernivån efter de senaste byggnationerna med fler och fler

industrifasader ut mot E6 och att trafikbullret då studsar mot fasaderna. Den av

Trafikverket beräknande ekvivalenta ljudnivån utomhus på 62 dBA vid aktuell bostad,

ligger långt över de långsiktiga riktvärdena för vägtrafikbuller som är 55 dBA

ekvivalent vid fasad men ingår inte i dagsläget i Trafikverkets planering för

bullerskyddsåtgärder då de boende själva installerat 3-glasfönster och de långsiktiga

riktvärdena för buller inomhus klaras. Vid miljöenhetens tillsynsbesök och

indikerande bullermätningar under hösten 2021 uppmättes 63 dBA vid fasad men det

fanns även en upplevelse på plats att trafikbullret från E6 förstärktes när fordon

passerade en viss sträcka någonstans längs industriområdet åt det håll som

planområdet ligger.

Planändringen medger ytterligare vägnära byggnation av reflekterande fasadytor

samtidigt som ljudabsorberande grönstruktur försvinner. Miljöenheten ser en risk att

planändringen försämrar bullersituationen ytterligare för de närboende varför detta

behöver undersökas i det fortsatta planarbetet.

Biotopskyddad mur
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Kommunen gör bedömningen att den stenmur som hittills skyddats av detaljplanens 

bestämmelser kan tas bort utan vidare eftersom åtgärden inte kräver dispens från det 

generella biotopskyddet. Biotopskyddet för objektet försvann då den gällande 

detaljplanen vann laga kraft och det ersattes då med planbestämmelse om 

bevarande. Kommunens bedömning blir felaktig eftersom muren i planarbetet nu inte 

tillmäts något värde alls trotts att den tidigare ansetts bevarandevärd genom generellt 

biotopskydd och skyddsbestämmelse i plankarta. I det fortsatta planarbetet behöver 

tillräcklig hänsyn tas till de biotopvärden som stenmuren faktiskt hyser. Antingen 

genom fortsatt bevarande genom planbestämmelser eller genom ändring med 

tillhörande kompensationsåtgärd. 

Bygglovenheten 

Bygglovenheten har granskat plankarta med planbestämmelser med tillhörande 

planbeskrivning samt även nu gällande detaljplan 286 + 286a, och tidigare yttrande 

från miljö- och byggnadsnämnd.   

Bygglovenheten anser fortsatt sammanfattningsvis att det finns oklarheter och 

formuleringar som kommer innebära svårigheter att tolka detaljplanen i 

bygglovskedet. Även tydligheten av de önskade ändringar av den nu gällande 

detaljplanen framgår inte tillräcklig i nuvarande förslag till planbeskrivning samt 

plankarta, då dessa motsäger varandra i delar.  

Bygglovenheten noterar även att det finns flera exempel på ändringar av 

exploateringsgrad som berör delar av detaljplan som inte ska omfattas av ändring. 

Denna ändring av exploateringsgrad är till största del till men för befintliga fastigheter 

som kommer se sin byggrätt minska, då exploateringsgrad har ändrats från 50 % till 

45%, vilket inte har redovisats i planbeskrivning samt även höjts till 50% från 45 

utanför det föreslagna ändringsområdet. Ska genomförandetiden omfatta även dessa 

delar trots att de saknar a1 beteckningen? Eller har man bara råkat vända på 

siffrorna i plankartan.  

Planbeskrivning anger att exploateringsgrad inom del av planändringsområde ska 

vara 50% men på plankarta är det angivet 45%.  

Egenskapsbestämmelse Teknik såsom den är formulerad, är något som ej bör finnas 

med på plankarta då upplåtelsefrågor inte kan hanteras vid en bygglovsprövning.  

Vidare håller Bygglovenheten med Miljöenhetens synpunkter som gäller buller samt 

även gällande vad som räknas som störande verksamhet. Det är oklart i PBL vad 

som är störande verksamhet och under förutsättningar att framtida verksamheter inte 

kräver nytt bygglov finns det heller inget stöd i PBL att kontrollera om en ny 

verksamhet är störande för omgivningen.   

KOMMENTAR 

Miljöenheten 

Aktuellt planändringsområde ligger cirka 550 meter ifrån fastigheten Arntorp 1:9. 

Framtagande av en bullerutredning bedöms inte vara motiverad då tillkommande 

byggnation inte bedöms påverka fastigheten på grund av det långa avståndet.  

Genom aktuellt planförslag kan stenmuren tas bort vilket även stöds av 

Länsstyrelsen. Det finns dock inget krav om att den kommer tas bort utan den kan 

fortsatt finnas kvar efter exploateringen, dock är inte exakt placering av tillkommande 

bebyggelser satta i området. Planbeskrivningen uppdateras med att det är önskvärt 

att stenmuren är kvar eller att stenarna placeras ut på annan plats inom fastigheten.  

Bygglovenheten 

Planbestämmelserna har så långt som möjligt överförts från de äldre detaljplanerna 

för att minimera ändringarna i området. I planbeskrivningen under Sammanfattning 

av 
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ändringar framgår det vilka planbestämmelser som har ändrats, lagts till, tagits bort 

och som fortsatt gäller inom planändringsområdet.  

Planbestämmelserna e50 och e45 har i plankartan inför granskningen råkat byta plats. 

Plankartan har ändrats tillbaka till så som den var i samrådet.  

Planbestämmelsen Teknik är en äldre planbestämmelse som kommer kvarstå i 

plankartan men som har tagits bort som omfattar planändringsområdet som ändras 

från NATUR till J2K.  

Rörande buller ligger aktuell fastighet cirka 550 meter norr om planändringsområdet, 

bedömningen göra att fastigheten inte kommer att påverkas och att en 

bullerutredning inte kommer tas fram. 

VA- Teknik (2022-03-21) 

VA-teknik har granskat ovan nämnda planhandlingar och vill förtydliga följande. 

Aktuellt område för planändring kommer att ingå i kommunens verksamhetsområde 

för VA. Förbindelsepunkt för spill och vatten kommer att vara vid gränsen för den 

kommunala gatan, i plankartan benämnd som ”Lokal gata”. 

Den eventuella tillkommande brandposten är inte är en anläggning som bekostas av 

VA-kollektivet utan av exploatör. Om brandposten efter exploatering kommer vara 

anlagd på kommunala ledningar kommer den ingå i va-verksamhetens ansvar för 

drift och underhåll. 

Va-verksamheten vill även förtydliga att detaljplanen inte ska godkännas förrän alla 

eventuella avtal eller överenskommelser mellan kommunen och Bokab finns på plats 

och är godkända av båda parter. 

KOMMENTAR 
Synpunkten noteras. Planbeskrivningen justeras att området kommer att ingå i 

kommunens verksamhetsområde för VA. Ett tilläggsavtal till exploateringsavtalet har 

tagits fram mellan Va-verksamheten och Bokab.  

Förändring av planförslaget 
Inför antagande av detaljplanen har planförslaget förändrats enligt nedan. Mindre 

redaktionella justeringar redovisas ej.  

Utredningar 

• Tidigare trafikutredning ”Tekniskt PM Kungälv: Utbyggnadsplaner Rollsbo” utförd av

ÅF-Infrastruktur från 2017-10-11 har använts som underlag till aktuell ändring av

detaljplan.

Plankarta 

• En ny egenskapsgräns som omfattar planändringsområdet har lagts till.

Bestämmelserna a1, p1, m1, m2, m3, S1 och högsta totalthöjd om 12 meter kvarstår

inom planändringsområdet.

• Inom den nya egenskapsgränsen har tidigare dagvattenbestämmelse b4 ändrat till

bestämmelse b5. Tidigare geotekniskbestämmelse b2 har ändrats till b6 inom del av

planändringsområdet.

• Bestämmelsen Teknik har tagits bort inom del av planändringsområdet och i den

sydvästra delen av planområdet. I sydvästra delen av området är bestämmelsen

Teknik inte med gällande detaljplan.
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Kungälvs kommun 
Ärende: KS2019/ 1283 

• Västra delen av planområdet har ändrat bestämmelsen från ”E45” till ”E50” och del av

den östra delen av planområdet har ändrat från ”E50” till ”E45” i enlighet med gällande

detaljplan.

• Teckenförklaringen: x-området har flyttats till rubriken markreservat.

• Bestämmelse om genomförandetid (a1) har lagts till inom användningsområdet

”Landskap” med egenskapsbestämmelsen dagvattendamm.

• Planområdesgränsen och användningsområdet för gång- och cykelväg längs den

nordöstra delen av planområdet har utökats utifrån gällande detaljplan.

• Planområdesgränsen har justerats i nordvästra delen av planområdet. Området har

avgränsats utifrån gällande detaljplan för Arntorps verksamhetsområde Arntorp 1:2,

2:12 m fl.

• Bestämmelsen n3 och prickmark har lagts till utifrån gällande detaljplan i mellersta

delen av planområdet öster om Solbräckegatan.

Planbeskrivning 

• Under rubrik ”trafik och parkering” har trafikalstring för planändringsområdet och dess

påverkan på omkringliggande gator beskrivits.

• Planbeskrivningen har kompletterats med beskrivning om det nya egenskapsområdet

och dess bestämmelser.

• Under rubrik Mark och vegetation har uppdaterats med att det är önskvärt att

stenmuren är kvar eller att stenarna placeras ut på annan plats inom fastigheten.

• Genomförandebeskrivningen har kompletterats angående att Kungälvs kommun VA-

enhet bekostar och bygger ut dagvattendammen samt att kommun övertar mark som

är allmän plats.

• Planbeskrivningen har justerats att planändringsområdet kommer att ingå i

kommunens verksamhetsområde för VA.

Ida Brogren Johan Hellborg 

Enhetschef Plan Plankoordinator 

Samhälle och utveckling Samhälle och utveckling 
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Postadress:403 40 Göteborg Telefon: 010-224 40 00 E-post: vastragotaland@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/vastra-gotaland

Kungälvs kommun

Granskningsyttrande över ändring av detaljplan för 
Solbräcke verksamhetsområde, Solbräcke 1:13 m.fl., i 
Kungälvs kommun, Västra Götalands län
Handlingar daterade 2022-02-22 för samråd enligt 5 kap 22 § plan- och bygglagen 
(PBL 2010:900)

Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 
10 § PBL och nu kända förhållanden att planen inte kan accepteras 
och kan därför komma att prövas av Länsstyrelsen om den antas. 

Motiv för bedömningen
Länsstyrelsen befarar inte att:

 Riksintresse kommer att skadas påtagligt (både MB kap 3 och 
4)

 Mellankommunal samordning blir olämplig.
 Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs (MB 5 kap, luft och 

vatten)
 Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser (MB 

7 kap)
 Bebyggelse blir olämplig eller ett byggnadsverk olämpligt med 

hänsyn till människors hälsa och säkerhet eller
till risken för olyckor.

Länsstyrelsen befarar dock att bebyggelse kan bli olämplig med 
hänsyn till risken för översvämning och erosion och behöver 
kompletteras enligt nedanstående synpunkter.

Risk för översvämning skyfall
Dagvattenutredningen redovisar förslag på åtgärder för att minska 
riskerna kopplade till skyfall. Länsstyrelsen har inget att invända mot 
utredningen eller föreslagna åtgärder men bedömer att kommunen 
behöver säkerställa de åtgärder som är nödvändiga för att risker 
kopplade till översvämning ska bli acceptabla: det är först då som 
markanvändningen kan bedömas vara lämplig ur ett 
översvämningsperspektiv.

Stabilitet
Den geoteknisk utredning omfattar endast området som omvandlats 
till industrimark (kallat Kullen och skogspartiet). Således kan inga 

Yttrande 

Datum
2022-03-25

 

Ärendebeteckning 
402-8955-2022

BILAGA 1
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Yttrande 2 (2)Länsstyrelsen 
Västra Götaland 2022-03-25 402-8955-2022

slutsatser dras om stabiliteten för övriga delar av området baserat på 
utredningen. Baserat på resultaten från utredningen kan det inte
uteslutas att det finns andra områden inom vilka det också krävs 
lastrestriktioner eller förstärkningsåtgärder för att uppnå tillräcklig 
stabilitet. Kommunen behöver därmed ta fram en ny geoteknisk 
utredning med lägst detaljerad utredningsnivå enligt IEG Rapport 
4:2010 alternativt IEG Rapport 6:2008. Framkommer det efter 
utredning att det erfordras åtgärder eller restriktion för att marken ska 
vara lämplig ska dessa regleras i detaljplanen.

Synpunkter enligt annan lagstiftning
Biotopskydd
Som planbeskrivningen konstaterar har länsstyrelsen i samband med 
dispensansökan för biotopskyddad stenmur konstaterat att stenmuren 
som omfattas av planändringen inte är biotopskyddad då den inte 
ligger i eller i anslutning till jordbruksmark. Borttagna stenar kan dock 
med fördel placeras på naturmark.

De som medverkat i beslutet
Företrädare för Natur- och Samhällsavdelningen har bidragit 
till beredningen av detta yttrande. Beslutet har fattats av 
planhandläggare Johanna Severinsson 

Johanna Severinsson

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Bilaga för kännedom:
Kopia av yttrande till Länsstyrelsen från SGI, daterat 2022-03-21

Kopia (utan bilaga) till:
SGI Karin Lundström

Länsstyrelsen/
Naturavdelningen, Hannes Nilsson
Samhällsavdelningen, Mattias Svanström
Funktionschef Plan och bygg
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ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv 

TELEFON 0303-23 80 00 
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E-POST kommun@kungalv.se 

HEMSIDA www.kungalv.se 

 

 SAMHÄLLE OCH UTVECKLING 

 

P L A N B E S K R I VN I N G  
ÄNDRING AV DETALJPLAN 

 

Antagandehandling 2022-05-13 

Diarienummer KS2019/ 1283 

 

 

 

 

 

 

Ändring av detaljplan akt nr.1482-P51 

SOLBRÄCKE 

VERKSAMHETSOMRÅDE 
för fastigheterna: Solbräcke 1:13 m.fl.  
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INFORMATION 
En detaljplan är ett juridiskt dokument som styr hur marken får användas för ett område inom 

kommunen, exempelvis för bostäder, kontor, handel eller industri. Detaljplanen får även reglera placering, 

utformning och utförande. En detaljplan består av en plankarta som är juridiskt bindande och en 

planbeskrivning som beskriver plankartan. Planbeskrivningen (denna handling), som inte är juridiskt 

bindande, ska underlätta förståelsen för plankartans innebörd. 

 

Ändring av detaljplan omfattar borttagande, införande och justering av bestämmelser samt upphävande av 

en geografisk del av en detaljplan. Det kan användas för att anpassa detaljplanen till nya förhållanden och 

hålla den aktuell utan att genomföra hela den lämplighetsbedömning som görs vid upprättandet av en ny 

detaljplan. En detaljplan kan ändras om ändringen inte är för omfattande. Syftet med den befintliga 

detaljplanen ska följas, grundstrukturen får inte ändras och tydlighetskrav gäller. 

Vid ändring av detaljplaner ska kommunen tillämpa motsvarande förfarande som används för att ta fram 

en ny detaljplan. En ändring av detaljplan måste rymmas inom syftet med den ursprungliga detaljplanen 

och inte innebära betydande miljöpåverkan. 

Detaljplanen omfattar följande handlingar: 

Planhandlingar: 

• Plankarta med planbestämmelser  

• Planbeskrivning ändring (denna handling) 

• Planbeskrivning med tillhörande genomfröandebeskrivning – antagen i Kommunfullmäktige 
2001-06-18 

• Tillägg till planbeskrivning med tillhörande genomförandebeskrivning – antagen i Miljö- och 
byggnadsnämnden 2002-12-05 

• Samrådsredogörelse 2022-02-22 

• Granskningsutlåtande 2022-05-13 

 
Övriga handlingar: 

• Fastighetsförteckning (publiceras inte på internet) 

• Undersökning av betydande miljöpåverkan 2020-11-03 

• Gestaltningsprogram 2000-11-09 

• Naturvärdesinventering Solbräcke, Kungälvs kommun, Naturcentrum AB, 2019-11-25 

• Solbräcke, Kungälvs kommun, Lämplighet för förtätning av industriområde, med hänsyn till 
biologisk mångfald, Naturcentrum AB, 2019-11-25 

• Geoteknisk utredning, 1996 

• PM Geoteknik, Ramboll 2021-08-27 

• Markteknisk undersökning rapport (MUR/Geo), Ramboll 2021-08-27 

• Trafikbullerberäkning, 2010-01-25 

• Trafikutredningen, ÅF 2017-10-11  

• PM Bebyggelse intill transportled för farligt gods, Briab brand & riskingenjörerna AB, 2021-09-03  

• Dagvattenutredning, Ramboll 2021-12-08 
 

Handlingarna (förutom fastighetsförteckningen) finns på Kungälvs kommuns hemsida under planprocess 

och byggnation: https://www.kungalv.se/Bygga--bo--miljo/planer-byggprojekt/ 
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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 april 2020. Samråd genomfördes den 31 mars 2021 till 21 april 

2021. Granskning genomfördes den 7 mars till 21 mars 2022. Den handläggs med standardförfarande i 

enlighet med 5 kap plan- och bygglagen (SFS 2010:900). Förslaget är förenligt med översiktsplanen och 

Länsstyrelsens granskningsyttrande och bedöms inte ha ett betydande intresse för allmänheten.  

 

Ändring av detaljplan förväntas antas under 3:e kvartalet 2022. 

INLEDNING OCH BAKGRUND 
BOKAB inkom med begäran om planbesked med önskemålet att expandera verksamhetsområdet på 

naturmarken i gällande plan. Gällande detaljplan framtogs för att skapa ett attraktivt verksamhetsområde i 

Solbräcke utmed motorvägen, E6:an vid Kungälvs norra infart, Rollsbomotet.   

Syfte 
Planändringens syfte är att utöka befintlig verksamhetsområde inom del av fastigheten Arntorp 2:12. 

Ändringen syftar framförallt till att utveckla området med ytterligare cirka 17 000 kvm verksamhetsmark. 

PLANDATA 

Avgränsning, läge och markägoförhållanden 
Området som berör av planändringen är beläget cirka 3 km norr om Kungälvs centrum. 

Gällande detaljplan från 2000, aktuellt ändringsområde är markerat med röd linje. 
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Området är planlagd med detaljplan för Solbräcke verksamhetsområde Solbräcke 1:13 mfl fastigheter, daterad 2000-

11-09. Syftet med detaljplanen var att skapa förutsättningar för att anlägga ett nytt attraktivt

verksamhetsområde i Solbräcke, utmed E6 vid Kungälvs norra infart. Området med dess byggnader

kommer att till viss del utgöra Kungälvs ansikte ut mot besökande norrifrån, varför gestaltningsfrågorna

har givits stor vikt i planarbetet. Vid utformningen av detaljplanen har ambitionen varit att skapa ett

modernt område för verksamheter och arbete med stor flexibilitet avseende tomtstorlekarna. Inom

området föreslås att naturmark bibehålls i en zon utmed E6 där karaktäristiska höjder utgör väsentliga

inslag i landskapsbilden.

Ändring av detaljplan från 2002, ändringsområdet som genomfördes då är markerat med blå linje. Aktuellt ändringsområde är markerat med röd 
linje.

Ett tillägg till detaljplanen daterat 2002-12-05 har beslutats. Syftet med ändringen var att överföra 

gatumark till kvartersmark för att öka flexibiliteten inom området avseende tomtstorleken. Planändringen 

gällde två återvändsgator. Kommunen ska fortsatt ha åtkomstmöjlighet med fordon över kvartersmarken 

för att nå naturområdet längs med E6:an.  

Aktuell planändring omfattas framförallt av användningsområdet allmän platsmark, NATUR. 

Ändringsområdet omfattar del av fastigheten Arntorp 2:12. Planändringen berör till största del av fastighet 

Arntorp 2:12 som ägs av Bokab och områdets storlek är cirka 1,7 hektar. Planändringen berör även till viss 

del närliggande fastigheter i området Kalle glader 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 och 16 samt Solbräcke 

1:13. 

GÄLLANDE DETALJPLAN 
Gällande detaljplan, Solbräcke 1:13 m fl, Solbräcke verksamhetsområde, (aktnummer 1482-P51, internt 

plannummer: Romelanda 286) antogs 2001-06-18 och vann laga kraft 2001-07-17. Den tidigare 
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planändringen av detaljplan Solbräcke verksamhetsområde (aktnummer 1482-P51, internt plannummer: 

Romelanda 286a) antogs 2002-12-05 och vann laga kraft 2003-01-07. Genomförandetiden har gått ut. 

Översiktsplan 
I gällande översiktsplan ÖP 2010, antagen av Kommunfullmäktige 2012-01-19, redogör området som 

pågående verksamhetsområde. Planändringen är förenligt med översiktsplanen. 

Riksintressen 
Planområdet ingår inte i område av riksintresse. Dock angränsar området till E6 som utgör riksintresse för 
kommunikation. 

Planbestämmelser 
I gällande detaljplan anger aktuellt planområde för allmän platsmark NATUR och kvartersmark för 
industri och kontor. Inom kvartersmark industri och kontor gäller prickmark där marken inte får 
bebyggas. Inom allmän platsmark NATUR finns bestämmelsen mur som anger att gärdsgård skall bevaras 
en meter på ömse sidor. Andra planbestämmelser som gäller för hela planområdet som omfattar aktuell 
planändring: 

- Parkering skall kunna anordnas inom kvarter.
- Vid utformning av byggnader eller anläggningar skall särskilt stor vikt läggas vid gestaltning mot 

omgivande huvudgator och öppna ytor. Upplag får inte lokaliseras utomhus med orientering mot 
omgivande huvudgator och öppna ytor.

- Skyltanordning får inte placeras högre än aktuell totalhöjd.
- Högsta byggnadshöjd för pumpstation, transformatorstation och tryckstegsstation är 3 meter.

Lämplighetsprövning 
Vid en ändring av detaljplan, liksom vid all planläggning, är utgångspunkten lämplighetsprövning enligt 2 

kap plan- och bygglagen, PBL. Vid ändring av detaljplan görs dock inte någon fullständig lämplighets- och 

lokaliseringsprövning. Prövningen ska enbart omfatta den eller de planbestämmelser som läggs till, 

justeras eller tas bort. (Boverket, Kunskapsbanken, 2017-01-23, http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskaps-

banken/detaljplan/andring-av-detaljplan/provningens-omfattning/) 

Kungälvs kommun gör bedömningen att föreslagna ändringar är lämpliga utifrån gällande plans syfte. 

Under rubriken ”Förutsättningar och förslag till ändring” fördjupas diskussionen för respektive förslag till 

ändring. 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRSLAG TILL ÄNDRING 

Natur 

Mark och vegetation 

Förutsättningar 
Planområdet för denna ändring utgörs framförallt i gällande detaljplan av planlagd mark för allmän plats, 

NATUR, och utgörs av ett naturområde som reser sig cirka 5 meter ovan omgivande bebyggda 

fastigheter. Skogsområdet består till stor del av barrträd men det finns även inslag av lövträd. Planområdet 

intill E6:an, norr och söder om området är idag planlagt som allmän plats, LANDSKAP. Planlagda 

landskapsområdet är idag en öppen markyta. Markens nivå på E6:an ligger cirka +14,2 m ö h och 
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bergskonturen intill planområdet som sluttar åt väst, går upp till +18 m ö h. Inom området är det relativt 

plant med fåtal bergsknallar men östra delen av planområdet höjs marken upp till +22 meter över havet. 

Kartan till vänster visar tre områden där område 1 och 3 ska bevaras och utvecklas samt område 2 som kan utvecklas med verksamheter. Kartan till 

höger visar område 2 där avgränsningen av naturvärdesklass 3 området framgår i orange. 

 

Inom planområdet och dess närhet finns flera områden utpekade för olika slags naturvärden. En 

naturvärdesinventering Naturvärdesinventering Solbräcke, Kungälvs kommun, Naturcentrum AB, 2019-11-25 och 

en lämplighetsprövning Solbräcke, Kungälvs kommun, Lämplighet för förtätning av industriområde, med hänsyn till 

biologisk mångfald, Naturcentrum AB, 2019-11-25 har tagits fram för området. Delar av planområdet 

identifierades ett naturvärdesobjekt vid inventeringen; en övervägande öppen hällmark som tidigare betats 

bedömdes ha påtagligt naturvärde, naturvärdesklass 3 (enligt en klass 1 till 4 gradig skala, där klass 1 är 

högst värde). Utöver detta identifierades värdeelement i form av fyra odlingsrösen och en stenmur.  

För området är att det är osannolikt att betesdrift ska kunna återupptas då området ligger omgivet av 

industrier och vägar. Fortsatt igenväxning innebär att området på sikt kommer att förlora ytterligare 

värden, således är området lämpligt för en förtätning. Den slutgiltiga bedömningen är att området kan tas i 

anspråk för verksamhetsmark om de två större sammanhängande områdena i norra och södra delen av 

planområdet med högre värden sparas och utvecklas.  

Rörande den befintliga stenmuren har en biotopsskyddsansökan om borttagande skickats in till 

Länsstyrelsen efter samrådet. Länsstyrelsen fattade beslut 2021-11-09, dnr 521-37160-2021, med 
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motiveringen att dispens inte krävs för borttagande av stenmuren. Muren gränsar till områden som i 

gällande detaljplan är klassade som allmän plats (naturmark, i form av ett mindre skogsparti) respektive 

kvartersmark (industriområde). Stenmuren ligger således inte i eller i anslutning till mark som i nuläget 

används som jordbruksmark och det finns inget som tyder på att marken kommer att användas som 

jordbruksmark i framtiden. Kommunen bedömer således att stenmuren kan tas bort vid exploateringen. 

Det är dock önskvärt att bevara hela eller delar av stenmuren eller att stenarna placeras ut på en annan 

plats inom fastigheten. 

Planförslag 
Förslaget innebär att stora delar av ytan som är planlagd NATUR i gällande detaljplan ändrar 

markanvändningen till J2K, industri och kontor. Naturområdet som identifieras med att ha ett naturvärde 

tas bort. Dialog har förts med Naturcentrum som ser intrånget som begränsat och att området som helhet 

ändå är bevarat då de andra naturområdena bevaras. Området närmast E6:an behålls som naturmark, 

NATUR-remsan i plankartan blir cirka 15–23 meter bred. Till vägkanten är det cirka 30 meter. 

Stenmuren i området tas bort vid kommande exploatering. Planbestämmelsen i gällande plan mur som 

anger Gärdsgård skall bevaras en meter på ömse sidor tas bort inom ändringsområdet.  

Resterande del av planändringsområdet som berörs är idag planlagd som industri och kontorsverksamhet. 

Fortsatt markanvändning ska gälla inom planändringen.   

Geotekniska förhållanden 

Förutsättningar 

En översiktlig geoteknisk undersökning genomfördes 1996 för gällande detaljplan. Efter samrådet har PM 

Geoteknik och Markteknisk undersökning rapport (MUR/Geo) tagits fram av Ramboll 2021-08-27 för 

aktuell planändring som ändras till NATUR till J2K. Utredningens slutsats är att stabiliteten i skogspartiet 

är god då det är grunt till fast mark. Slänter inom området ska inte utföras brantare än 1:2. Ska slänter 

utföras brantare krävs detaljprojektering. Området inom skogspartiet bör inte höjas på grund av att 

närliggande grönytor utgörs till stor del av gyttja och lera, som vid en höjning riskerar att få sämre 

stabilitet. I norra och södra delen av skogsområdet är stabiliteten idag god. En höjning av markhöjden 

samt byggnadslaster kommer försämra stabiliteten. Nya tillskottslaster inom området får inte överstiga 20 

kPa vilket motsvarar en markhöjning på cirka 1 meter alternativt ytligt grundlagda industrilokaler. 

Inga lösa block noterades vid fältbesöket och berget hade runda och låga hällar. Berget bedöms hårt och 

homogent. Om nya bergskärningar planeras ska berget ses över vid detaljprojekteringen för ogynnsamma 

sprickplan efter berget avtäcks.  

Totalstabiliteten bedöms som tillfredställande i planområdet och planområdet bedöms i helhet kunna 

utnyttjas för industrietablering. 

Planförslag 
I planområdet som ändras till J2K, industri och kontor, tillkommer planbestämmelsen b6 som anger att 
tillåten maximal markbelastning är 20 kPa. Planbestämmelsen b2 bibehålls inom planändringsområdet som 

anger särskild geoteknisk hänsyn vid anläggningsarbeten (se genomförandebeskrivning).  

Bebyggelseområden 

Befintlig bebyggelse och gestaltning 

Förutsättningar 
Solbräcke verksamhetsområde är i huvudsak utbyggt med industri- och kontorsverksamheter. Inom 

planändringsområdet finns vissa fastigheter som idag är obebyggda och består av en öppen markyta.  
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I samband med gällande detaljplan upprättades tog ett gestaltningsprogram fram för området. 

Gestaltningsprogrammet beskriver mål för utformningen vilka bör uppfyllas vid utbyggnaden. 

Programmet ska ses som en katalog med idéer som ska följas av exploatör och kommun vid utbyggnad 

och även vid framtida kompletteringar. 

Planförslag 
Förslaget till planändringen av gällande detaljplan är framförallt att ändra delar av området som idag är 

planlagd NATUR till markanvändning J2K, industri och kontor. För att integrera med närliggande 

verksamheter och gestaltning utökas och tillkommer planbestämmelserna i gällande detaljplan med: 

- Bestämmelse e50 som anger största byggnadsarea i procent av fastighet utökas inom en del av 
planändringsområdet.

- Bestämmelse om högsta totalhöjd i meter, 12 meter utökas inom en del av planändringsområdet.
- Bestämmelse p2 som anger att byggnad skall placeras minst 15 meter från gräns till annan fastighet 

inom kvarteret utgår inom hela planändringsområdet och ersätts av bestämmelsen p1 - byggnad 
ska placeras minst 5 meter från fastighetsgräns alternativt sammanbyggas i fastighetsgräns.

- Bestämmelse m1 om att verksamheten inte får vara störande för omgivningen utökas inom en del 
av planändringsområdet.

- Bestämmelse m2 tillkommer inom planändringen. Bestämmelsen anger att byggnader med 
stadigvarande vistelse utformas med evakueringsmöjlighet i riktning bort från väg E6 eller i skydd 
av annan byggnad.

- Bestämmelse m3 tillkommer inom planändringen. Bestämmelsen anger att byggnader ska uppföras 
med högt placerade friskluftsintag. Signifikant effekt kan fås vid placering minst 8 meter ovan väg 
E6. Alternativt placeras friskluftsintag på fasad som vetter bort från väg E6.

- Bestämmelse s1 som anger att reklamanordningar, ljusanordningar eller andra anordningar som 
kan inverka störande på trafiken får inte uppföras. Vid bygglovsprövning skall samrådas med 
väghållaren utökas inom en del av planändringsområdet.

- Bestämmelse a1 som anger att genomförandetiden är 5 år från den dagen planen vinner laga kraft 
för planändringen.

Prickmarken som omringar markanvändningsområdet NATUR i gällande detaljplan tas bort. 

Förslagen bebyggelse utmed väg E6 där en naturremsa bevaras. 
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Service 

Förutsättningar och planförslag 
Planområdet ligger relativt nära centrum med god tillgänglighet till offentlig och kommersiell service. 

Inom verksamhetsområdet finns viss begränsad service såsom restaurang, och söder om planområdet 

utmed Rollsbovägen finns en bensinstation. Offentlig service återfinns i bostadsområdena Ulvegärde 

(söder) och Ullstorp (öster) samt i Kungälvs centrala delar. 

Gator och trafik 

Trafik och parkering 

Förutsättningar 
Planområdet angränsar till E6 som är tungt trafikerad. Tillfartsväg till befintligt verksamhetsområde sker 

via Karebyvägen från två rondellanslutningar, nordost och sydost om planområdet. All utfart inom 

verksamhetsområdet koncentreras till lokalgatan, Solbräckegatan. Det finns gång- och cykelväg längs med 

Karebyvägen som ansluts till gångbanan utmed Solbräckegatan. 

Tidigare trafikutredning utförd av ÅF-Infrastruktur från 2017-10-11 genomfördes i samband med 

Detaljplan för Rollsbo Västerhöjd som ligger väster om E6. I trafikutredningen innefattade även 

intilliggande detaljplan Arntorps verksamhetsområde arntorp 1:2, 2:12 m fl som ligger norr om aktuellt 

planområde samt andra områden väster om E6. I trafikutredningen redogörs att belastningsgraden på 

Rollsbomotet i dagens situation, exklusive utbyggnadsområdena, ligger inom önskvärd belastningsgrad 

med undantag på den norra avfarten under eftermiddagen då den ligger strax under inom godtagbar 

belastningsgrad (0,99). Den belastade avfarten under förmiddagen ligger under önskvärd belastningsgrad 

(0,64). Önskvärd belastningsgrad för trafikplats som det gäller i detta fall ska ligga under <0,8 medan 

godtagbar belastningsgrad ska ligga under <1. Om belastningsgraden ligger inom 0,8–1 krävs 

Trafikverkets godkännande och köbildning får inte påverka huvudvägen, dvs E6.  

Om utbyggnadsområdena blir fullt utbyggt som omfattas i den tidigare trafikutredningen skulle dagens 

utformning medföra dålig framkomlighet och kapacitet. Därför planeras Rollsbomotets norra anslutning 

(öster om väg E6) en cirkulationsplats samt en ombyggnad av rampen från E6 in mot cirkulationen från 

ett till två körfält. Vid Rollsbomotets södra anslutning (väster om väg E6) planeras en cirkulationsplats och 

två körfält på Rollsbovägen vid anslutningen mot rampen till väg E6. Dessa trafikåtgärder på 

Rollsbomotet har avtal skrivits mellan Trafikverket och kommunen vad gäller finansiering. 

Belastningsgraden på Rollsbomotets norra anslutning med en cirkulationsplats ligger den högsta 

belastningsgraden under förmiddagen på 0,75 och under eftermiddagen på 0,78. Ifall rampen mot 

cirkulationen skulle anordna två körfält skulle belastningsgraden under förmiddagen minskas ytterligare. 

Detta har dock inte beräknats i trafikutredningen. I figur nedan visas belastningsgraden med en 

cirkulationsplats på Rollsbomotets norra anslutning där trafikalstringen från detaljplan norr om aktuellt 

planområde samt de andra detaljplanerna väster om E6 har beräknats. 
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Belastningsgraden på Rollsbomotets norra anslutning med cirkulationsplats. Vänster bild är maxtimmen under förmiddagen och höger bild är 

maxtimmen under eftermiddagen (ÅF 2017-10-11).  

På Rollsbomotets södra anslutning ligger belastningsgraden inom önskvärd belastningsgrad förutom under 

förmiddagen där Rollsbovägen i södergående riktning ligger strax under godtagbar belastningsgrad (0,97). 

I figur nedan visas belastningsgraden med en cirkulationsplats och två körfält i norrgående riktning på 

Rollsbomotets södra anslutning där trafikalstringen från detaljplan norr om aktuellt planområde samt de 

andra detaljplanerna väster om E6 har beräknats. 

       

Belastningsgraden på Rollsbomotets södra anslutning med cirkulationsplats och två körfält. Vänster bild är maxtimmen under förmiddagen och höger 

bild är maxtimmen under eftermiddagen (ÅF 2017-10-11). 

Planförslag 
Tillfartsväg till ändringen av planområdet kommer ske via Solbräckegatan mellan fastigheterna Kalle 

Glader 13 och Kalle Glader 16. Parkering för de tillkommande verksamheterna ska anordnas inom 

kvartersmark. Antalet parkeringsplatser skall följa kommunens gällande riktlinjer och ställas i relation till 

exploateringens omfattning, antalet sysselsatta samt besöksfrekvens. Är antalet sysselsatta inte känt skall 

lokalytorna ligga till grund för beräkning av parkeringsbehovet. 

Utifrån Trafikverkets trafikalstringsverktyg med 17 000 m2 ny verksamhetsmark med en uppskattad 

fördelning mellan kontor (3 000 m2), småindustri (4 000 m2) och logistikverksamhet (10 000 m2) bedöms 

Rollsbovägen 

Rollsbovägen Rollsbovägen 

Rollsbovägen 

Avfart från 

E6 
Avfart från 

E6 

Avfart från 

E6 
Avfart från 

E6 

Påfart till E6 Påfart till E6 

Rollsbovägen 

Rollsbovägen 
Rollsbovägen 

Rollsbovägen 
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planändringen alstra cirka 650 fordon per dygn (årsmedeldygnstrafik). Det antas att en större andel av den 

ökade trafiken ska mot centrum eller E6 medan en mindre andel ska åka norrut på Karebyvägen. Därav 

antas att den sydöstra cirkulationsplatsen belastas mer än den nordöstra cirkulationsplatsen intill 

planområdet. I figuren nedan redovisas den ökade trafikmängden som uppskattas fördelas på närliggande 

vägnät. Påverkan på Karebyvägen i riktningen mot norr bedöms bli marginell medan i riktning mot söder 

(mot centrum) bedöms belastas något. Bedömningen är att kapaciteten på cirkulationsplatserna i 

närområdet är god och således bedöms inte en kapacitetsberäkning utföras. På Rollsbomotet antas det bli 

relativt liten belastning med en ökad årsmedelsdygnstrafik på cirka 330, där cirka 100 fordon ska i 

riktningen mot Stenungsund och cirka 165 ska i riktningen mot Göteborg via E6. På Karebyvägen 

bedöms cirka 220 fordon fortsätta österut mot centrum.  

 
Redovisning av ökad trafik som genereras av planändringen under en eftermiddag. Blåstreckad linje är aktuell planändring och rödlinje är vägar som 

antas belastas. Gulpunkt illustrerar mätpunkt med en ökad trafikmängd från planändringsområdet.  

På Rollsbomotet i dagens situation påverkar inte planändringen framkomligheten och kapaciteten negativt 

då kapacitetsutrymme finns då samtliga infarter i korsningspunkten ligger inom önskvärd belastningsgrad 

med undantag från den norra avfarten från E6. Den kritiska avfarten (öster om E6) under eftermiddagen 

påverkas inte av planändringen eftersom trafiken från planområdet ska antingen åka på påfarten norrut i 

riktningen mot Stenungsund eller på påfarten söderut i riktningen mot Göteborg.  

Med trafikåtgärder på Rollsbomotet och om omkringliggande utbyggnadsområden blir fullt utbyggt samt 

trafikalstringen från denna planändring antas belastningsgraden på Rollsbomotets norra anslutning klara 

Trafikverkets riktlinjer för servicenivå vid trafikplats. På Rollsbomotets norra anslutning finns 

kapacitetsutrymme samt att ett ytterligare körfält planeras att anordnas som inte har beräknats i 

trafikutredningen. Avseende Rollsbomotets södra anslutning belastar planändringen inte Rollsbovägen i 

södergående riktning under förmiddagen eftersom trafiken ska mot planområdet och kommer antingen 

ifrån avfartsrampen från E6 eller från Rollsbovägen i norrgående riktning.  

Sammantaget innebär planändringen en liten belastning på närliggande vägnät, framförallt i sydostlig 

riktning mot centrum och Rollsbomotet. 
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Kollektivtrafik 

Förutsättningar och planförslag 
Närmsta busshållplats är Arntorp södra och finns utmed Karebyvägen cirka 250 meter ifrån planområdet. 

Farligt gods 

Förutsättningar 
E6:an utgör primär transportled för farligt gods samt har en hög trafiksäkerhetsstandard. Inom befintligt 

planområde ligger den närmsta byggnaden på ett avstånd om cirka 50 meter till vägkant på E6:an. För att 

säkerställa riskbilden förknippad med att bygga nära en farligt godsled har ett PM Bebyggelse intill transportled 

för farligt gods, Briab brand & riskingenjörerna AB, 2021-09-03 tagits fram. Resultatet visar att 

samhällsrisken ligger inom ALARP med fortsatt stor marginal för acceptabel risk avseende kontor. 

Eftersom både individ- och samhällrisken ligger inom ALARP krävs att rimliga riskreducerande åtgärder 

vidtas vid nybyggnad inom 150 meter från E6:an. Att uppföra kontor- och industribebyggelse minst 50 

meter från E6:an bedöms innebära acceptabelt låga risknivåer, under förutsättning att följande åtgärder 

vidtas. Rimliga åtgärder för att begränsa skador i händelse av olyckor med farligt gods är att utforma 

byggnader inom 150 meter från E6 med (1) möjlighet att evakuera i riktning bort från E6 eller i skydd av 

annan byggnad, samt (2) placera friskluftsintag högt där signifikant effekt kan fås vid placering minst 8 

meter ovan E6. Alternativt placeras friskluftsintag på fasad som vetter bort från E6.  

Planområdet ligger dessutom på en höjd om cirka 5 meter vilket skyddar intilliggande bebyggelse mot 

påkörning vid en avåkning. Upphöjningen av planområdet begränsar även utbredningen av en eventuell 

pölbrand som kan inträffa på vägen till följd av en olycka med farligt gods. 

Planförslag 
Området närmast E6:an säkerställs ett skyddsavstånd på cirka 30 meter från vägkant i form av ett 

naturområde. Området inom 30–50 meter planläggs med prickmark så att ingen byggnad får uppföras, 

parkering får dock anläggas. Närmsta byggnad mot E6:an kan därmed uppföras på ett avstånd om cirka 50 

meter. Genom att bibehålla naturområdet närmast E6:an samt att byggnader inte får uppföras nära vägen 

hålls ett acceptabelt skyddsavstånd. Höjdpartiet/berget fungerar även som ett naturligt skydd från E6:an.  

Plankartan kompletteras med planbestämmelserna m2 Byggnader med stadigvarande vistelse utformas med 

evakueringsmöjlighet i riktning bort från väg E6 eller i skydd av annan byggnad. Samt med m3 Byggnader uppförs med 

högt placerade friskluftsintag. Signifikant effekt kan fås vid placering minst 8 meter ovan väg E6. Alternativt placeras 

friskluftsintag på fasad som vetter bort från väg E6. 
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Kartan visar avståndet till E6:an mot den nya verksamhetsbebyggelsen. Ingen bebyggelse kommer att uppföras från vägkanten mellan 0–30 meter. Inom 

30–50 meter är marken planlagd som prickmark där parkering får uppföras. 50 meter från vägkanten kan ny bebyggelse uppföras. 

Trafikbuller 

Förutsättningar 
Tidigare trafikbullerberäkning, ÅF-Infrastruktur 2010-01-25, som utfördes i samband med en intilliggande 

detaljplan för Arntorps verksamhetsområde arntorp 1:2, 2:12 m fl norr om planområdet, visar beräkningarna i 

befintliga förhållanden att ekvivalent ljudnivå understiger 65 dBA på ett avstånd av cirka 50–75 meter från 

E6. Det finns inga krav (föreskrifter) angående ljudnivå från vägtrafik för arbetslokaler i utomhusmiljön. I 

Vägverkets skrift ”Bullerskyddsåtgärder – Allmänna råd för Vägverket” anges dock riktvärdet 65 dBA, vid 

nybyggnad för arbetslokaler i utomhusmiljön. Utifrån bullerberäkningen kan aktuell planändring utgå från 

liknande förutsättningar som i detaljplanen Arntorps verksamhetsområde, norr om aktuellt planområde, men 

att topografin inom aktuellt planområde ligger i ett bättre läge eftersom det ligger på ett höjdparti. Därmed 

blir bullernivåerna något lägre.  

Planförslag 
Området närmast E6:an säkerställs ett skyddsavstånd på cirka 50 meter från vägkant till närmsta byggnad, 

genom att bibehålla naturområdet hålls ett acceptabelt skyddsavstånd. Det följer även detaljplanens 

intentioner om en grön framsida mot E6:an. Höjdpartiet/berget fungerar som ett naturligt skydd från väg 

E6. 

Teknisk försörjning 

Vatten, avlopp och dagvatten 

Förutsättningar 
Utredning för dagvatten och skyfall har tagits fram av Ramboll 2021-12-08. Dagvattenrening och -

fördröjning föreslås genom makadamdiken inom området för planändringen och att den befintliga 
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dammen söder om planändringen utökas. Makadamdiket ska ha kapacitet att fördröja 370 m3 som 

motsvarar konstant utflöde på 35 l/s vid ett 20-årsregn. Den befintliga dammen behöver utökas med 150 

m3 för att inte försämra det befintliga förhållandet i dammen. Anläggning av ett makadamdike inom 

utredningsområdet kräver ytlig avledning. Alternativt kan ett konventionellt system skapas mot ett 

underjordiskt makadammagasin. Placering på ett makadamdike är ett förslag och kan ändras efter 

fastighetsindelning tas fram. I dagsläget står cirka 17 m3 vatten inom gränsen för utredningsområdet vid en 

skyfallssituation, som kommer tas bort vid exploatering. Inom utredningsområdet kan nedsänkta ytor 

skapas som bidrar med fördröjningsvolym på cirka 370 m3. Den ytterligare volymen kommer bidra till 

ingen försämring nedströms efter exploatering.   

Föroreningsberäkningar har gjorts för den planerade exploateringen, ett befintligt avrinningsområde mot 

dammen och dagvattenanläggningarna. De visade att rening är en styrande faktor för dimensionering av 

anläggningar. För hela avrinningsområdet mot dammen ligger alla föroreningshalter under Kungälvs 

riktvärden utom fosfor, koppar, zink, kadmium och Tributyltenn. I jämförelse med befintlig situation ökar 

halter av bensen något. Ämnen som ligger under de befintliga mängderna är TOC, NH4-N, As, oil, 

koppar. Alla andra ämnen ökar något i förhållande till befintlig situation. Ökning i belastning efter 

exploatering är väldigt lågt. För alla ämnen som ligger över de befintliga mängderna är relativ osäkert 

enligt StormTac cirka 43 % (+/-) dvs att resultatet kan vara överskattat och alla ämnen ligger under 

belastningen för befintlig situation. Recipienten för utredningsområdet är Nordre älv som bedöms ha 

problem med kvicksilver. Detta är ett av undantagsämnena och går under mindre stränga krav. Dagvatten 

från reningsanläggningar kommer genomgå ytterligare rening i Rollsbo våtmark och Solbräckebäcken 

vilket minskar risken för påverkan på recipienten.   

Dimensionerande spill- och dricksvattenflöde är 1,2 l/s. Flera alternativ har föreslagit i 

dagvattenutredningen för spillvattendragning, exakt placering kommer bero på framtida 

byggnadsutformning och fastigheternas uppdelning. Släckvattenbehovet för område är 20 l/s. 

Planändringsområdet ligger utanför verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp men kommer 

att ingå i kommunens verksamhetsområde för VA. Ett överlämnande av allmän platsmark för bland annat 

dagvattendammen pågår mellan Bokab och kommunen vilken beräknas vara klart i samband med när 

planändringen antas. 
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Kartan beskriver dagvattenlösningar inom planändringsområdet och utbyggnaden av den befintliga dammen.  

Planförslag 
Lokalt omhändertagande av dagvatten ska hanteras inom fastigheten, och i förslagna användningsområdet 

J2K tilläggs planbestämmelserna: 

- Bestämmelse b1 som anger att dagvatten inom tomtmark skall omhändertags lokalt genom 
fördröjning/infiltration utgår inom planändringsområdet och ersätts av bestämmelse b4 som anger att 
dagvatten inom tomtmark skall omhändertas inom fastighet genom fördröjning/rening.  

- Bestämmelse b5 införs inom det tidigare naturområdet och anger att dagvatten ska fördröjas med 3 m3 
per 100 m2 hårdgjord yta. 

- Inom del av användningsområdet LANDSKAP införs att en dagvattendamm får anläggas.  

El, värme och avfall 

Förutsättningar 
Allmänna ledningar för elförsörjning finns i gatumark i anslutning till planområdet och befintligt 

fjärrvärmenät finns utbyggt inom Solbräckeområdet. I ledningskoll som genomfördes i februari 2020 

hittades inga ledningar inom planområdet. Avfall ska hanteras i enlighet med renhållningsordning för 

Kungälvs kommun. 

Planförslag 
Planbestämmelsen om teknik bibehålls inom planändringsområdet, som anger att marken får och skall 

upplåtas för tele-, transformator- och/eller pumpstation med byggnadsarea motsvarande 15 kvm. Stationen skall lätt kunna 

nås från gata samt omges av en 6 meter bred zon där inga anordningar får vidtas som hindrar framdragande och underhåll 

av allmänna underjordiska ledningar. Bestämmelsen kommer dock inte att utökas inom del av 

planändringsområdet som ändras från NATUR till J2K. 
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KONSEKVENSER OCH BEDÖMNING 

Undersökning av betydande miljöpåverkan  
Då aktuell planläggning påbörjades efter den 1 januari 2018 handläggs och bedöms denna planändring 

utifrån 6 kap. i miljöbalken, MB. Kapitlet gäller miljöbedömningar.  

Kommunen bedömer att ändringen av planen inte medför betydande miljöpåverkan. Skälen är att den 

utökade byggrätt som planändringen syftar till är så pass begränsad, att betydande miljöpåverkan inte 

kommer att uppstå som konsekvens.   

 SAMMANFATTNING AV ÄNDRINGAR 

 

Ändrade och tillagda planbestämmelser 
- Till största delen av markanvändningen NATUR ändras till J2K, industri- och kontor utökas inom 

en del av planändringsområdet.  
- Bestämmelse om e50 som anger största byggnadsarea i procent av fastighet utökas inom en del av 

planändringsområdet.  
- Bestämmelse om högsta totalhöjd i meter, 12 meter utökas inom en del av planändringsområdet. 
- Bestämmelse p2 som anger att byggnad skall placeras minst 15 meter från gräns till annan fastighet 

inom kvarteret utgår inom hela planändringsområdet och ersätts av bestämmelsen p1 byggnad ska 
placeras minst 5 meter från fastighetsgräns alternativt sammanbyggas i fastighetsgräns.  

- Bestämmelse m1 om att verksamheten inte får vara störande för omgivningen utökas inom en del 
av planändringsområdet. 

- Bestämmelse m2 tillkommer inom planändringen. Bestämmelsen anger att byggnader med 
stadigvarande vistelse utformas med evakueringsmöjlighet i riktning bort från väg E6 eller i skydd 
av annan byggnad.  

Förslag till ändring. Där delar av naturmarken ersätts med industri- och 
kontorsverksamhet. 

Utsnitt ur gällande detaljplan från 2000. 
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- Bestämmelse m3 tillkommer inom planändringen. Bestämmelsen anger att byggnader ska uppförs 
med högt placerade friskluftsintag. Signifikant effekt kan fås vid placering minst 8 meter ovan väg 
E6. Alternativt placeras friskluftsintag på fasad som vetter bort från väg E6.  

- Bestämmelse s1 som anger att reklamanordningar, ljusanordningar eller andra anordningar som 
kan inverkastörande på trafiken får inte uppföras. Vid bygglovsprövning skall samrådas med 
väghållaren, utökas inom en del av planändringsområdet. 

- Bestämmelse b1 som anger att dagvatten inom tomtmark skall omhändertags lokalt genom 
fördröjning/infiltration utgår inom planändringsområdet och ersätts av bestämmelsen b4 som 
anger att dagvatten inom tomtmark skall omhändertas inom fastighet genom fördröjning/rening.  

- Bestämmelse b5 införs inom en del av planändringsområdet som tidigare var naturmark. 
Planbestämmelsen anger att dagvatten ska fördröjas med 3 m3 per 100 m2 hårdgjord yta. 

- Bestämmelse b6 införs inom en del av planändringsområdet som tidigare var naturmark. 

Planbestämmelsen anger att tillåten maximal markbelastning är 20 kPa. 
- Inom del av LANDSKAP införs att en dagvattendamm får uppföras. 
- Bestämmelsen a1 rörande genomförandetiden förlängs inom planändringsområdet med 5 år från 

den dag planen vinner laga kraft. Förlängningen gäller enbart inom planändringsområdet och 
utgår i de andra delarna av planområdet. 

Borttagna planbestämmelser 
- Prickmarken som omringar NATUR-området i gällande detaljplan tas bort. 
- Bestämmelsen mur som anger Gärdsgård skall bevaras en meter på ömse sidor tas bort inom 

planändringen.   
- Bestämmelsen a2 angående genomförande på 10 år utgår. 

Planbestämmelser som fortsätter att gälla 
- Bestämmelse b2 som anger särskild geoteknisk hänsyn vid anläggningsarbeten (se 

genomförandebeskrivning) bibehålls inom planändringsområdet. 
- Bestämmelse om teknik som anger att marken får och skall upplåtas för tele-, transformator- 

och/eller pumpstation med byggnadsarea motsvarande 15 kvm. Stationen skall lätt kunna nås från 
gata samt omges av en 6 m bred zon där inga anordningar får vidtas som hindrar framdragande 
och underhåll av allmänna underjordiska ledningar, bibehålls inom planändringsområdet. 

- Parkering skall kunna anordnas inom kvarter. 
- Högsta byggnadshöjd för pumpstation, transformatorstation och trycktegsstation är 3 meter. 
- Vid utformning av byggnader eller anläggningar skall särskilt stor vikt läggas vid gestaltning mot 

omgivande huvudgator och öppna ytor. Upplag får inte lokaliseras utomhus med orientering mot 
omgivande huvudgator och öppna ytor. 

- Skyltanordning får inte placeras högre än aktuell totalhöjd. 

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
Genomförandebeskrivningen har till syfte att redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska 

och tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat ändamålsenligt genomförande av 

detaljplanen.  

Denna beskrivning tar upp principiell ansvarsfördelning och möjligheter till genomförande av Ändring av 

detaljplan för Solbräcke verksamhetsområde, del av Arntorp 2:12, Kungälvs kommun. 

Organisatoriska frågor 

Preliminär tidplan: 

Planarbetet handläggs med standardförfarande i enlighet med Plan- och bygglagens (SFS 2010:900) 5 kap. 

Preliminär tidplan:  
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Samråd kvartal 2, 2021. 

Granskning kvartal 3, 2022. 

Antagande kvartal 3, 2022 

Laga kraft kvartal 3, 2022 

Genomförandetid 

PBL 2010:900 4 kap 22 § Om en detaljplan ändras, ska planens genomförandetid gälla också för den fråga 
som ändringen avser. 

Om planen vid ändringen inte innehåller någon uppgift om genomförandetid, ska kommunen med 
tillämpning av 21 § bestämma en särskild genomförandetid för den fråga som ändringen avser. 

Någon genomförandetid ska dock inte gälla eller bestämmas för en sådan fråga som innebär upphävande 
av en del av detaljplanen eller av en detaljplanebestämmelse. Lag (2015:668) 

Planens genomförandetid förlängs med 5 år inom planändringsområdet från den dag planen vinner laga 

kraft. Vald genomförandetid ger en skälig tid för utbyggnad av planområdet. Se avsnitt ”Sammanfattning 

av ändringar” för vilka ändringar som är aktuella. Övriga planbestämmelser och områden av detaljplanen 

som inte berörs av redovisade ändringar får ingen ny genomförandetid. 

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 

Kungälvs kommun är huvudman för allmän platsmark i anslutning till och inom området som berörs av 

denna planändring. Fastigheten ligger inte inom kommunalt verksamhetsområde. 

Inom kvartersmark ansvarar fastighetsägaren för iordningsställande och skötsel. 

Kungälvs Energi AB ansvarar för genomförande och skötsel av el-anläggningar, bredband och fjärrvärme. 

Skanova ansvarar för genomförande och skötsel av tele-anläggning. Minst 4 månader innan arbeten 

påbörjas i närheten av Skanovas anläggningar skall beställning på eventuell undanflyttning ha inkommit till 

TeliaSonera. Eventuella undanflyttningar av Skanovas anläggningar inom exploateringsområdet kommer 

att debiteras fastighetsägaren/exploatören.  

Fastighetsrättsliga frågor 

Markägare 

Fastigheterna Arntorp 2:12 och Solbräcke 1:13 ägs av Bokab, Bohusläns kommunala exploaterings AB. 

Ledningsrätt 

Ansökan om bildande eller ändring av eventuella ledningsrätter inom planområde eller flytt av ledningar 

ombesörjs och bekostas av exploatören. Särskilda överenskommelser ska vid behov träffas med 

ledningsägarna där frågan om inrättande eller ändring av ledningsrätter ska aktualiseras. Ledningsrätten för 

den befintliga dagvattendammen bör omprövas då rättighetens lokalisering inte överensstämmer med 

dammens faktiska läge.  

Inom planen finns utrymme för u-område för allmänna underjordiska ledningar. 
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Fastighetsbildning 

Lämpliga industrifastigheter tillskapas inom planområdet genom fastighetsreglering och avstyckning. För 

att möjliggöra flexibla lösningar där mindre verksamhetslokaler ska kunna ägas av enskilda personer är det 

möjligt att skapa flera fastigheter inom samma byggnad.  

Ett överlämnande av allmän platsmark inom planområdet pågår mellan Bokab och kommunen vilken 

kommer vara klart i samband med när denna planändring antas. Allmän platsmark på fastigheten Arntorp 

2:12 och Solbräcke 1:13 överförs till kommunens fastighet Ulltorp 1:3. 

Gemensamhetsanläggningar 

Gemensamhetsanläggningar får bildas för fastigheternas gemensamma behov av till exempel vägar och 

parkeringar.  

Ekonomiska frågor 

Detaljplaneekonomi 

De kostnader som uppkommer i detaljplanearbetet bekostas av Bokab genom plankostnadsavtal. Någon 

planavgift tas därmed inte ut i samband med kommande bygglov.  

Vid behov av att flytta befintliga elkablar eller teleledningar bekostas det av fastighetsägaren. 

Fastighetsägaren svarar även kostnader för anslutningsavgifter (VA, el, tele med mera). 

Framtida driftskostnader  
Kommunen står för driftskostnader för NATUR och LANDSKAP inom och i anslutning av 

planområdet.  

Respektive verksamhetsutövare ansvarar för kvartersmark på sin fastighet gällande parkeringar, plantering 

och friytor såsom vistelse- och rekreationsytor för sina anställda. 

Tekniska frågor 

Vatten, avlopp och dagvatten 

Fastigheten är ansluten till kommunala ledningar för dricks-, spill- och dagvatten. Anläggningsavgifter ska 

erläggas för nya förbindelsepunkter. VA-avgift utgår enligt gällande VA-taxa. Anslutning sker i samråd 

med kommunens VA-enhet.  

Kommunens VA-enhet bekostar och bygger ut dagvattendammen inom markanvändningsområdet 

LANDSKAP så att den får erforderlig kapacitet enligt framtagen dagvattenutredning (Ramboll 2021-12-

08). En rättighet för infart och åtkomst för VA- enheten till dagvattendammen kommer att ordnas i 

samband med avstyckning och försäljning av de nya fastigheterna.  

Gator och allmän plats 

En ny in- och utfart kommer ske från Solbräckegatan mellan företagen Kalle Glader 13 och Kalle Glader 

16. Befintlig väg in till området flyttas norrut så att parkeringar kan anordnas på norra gaveln på 

fastigheten Kalle Glader 13 där idag parkering sker. Justering av vägområdet innebär att befintliga 

parkeringar på Kalle Glader 16 delvis måste flyttas. Detta bekostas av exploatören.  
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Parkering 

Parkering ska anläggas på kvartersmark. Antalet parkeringsplatser ska följa kommunens parkeringsnorm 

och ställas i relation till exploateringens omfattning, antalet sysselsatta samt besöksfrekvens. Är antalet 

sysselsatta inte känt skall lokalytorna ligga till grund för beräkning av parkeringsbehovet. 

Avfall  

Avfall ska hanteras inom den egna fastigheten enligt kommunens avfallsriktlinjer.  

Värme 

Bebyggelsen inom planområdet kan uppvärmas med fjärrvärme. Befintligt fjärrvärmenät finns utbyggt 

inom Solbräckeområdet. 

El-, bredband och teleförsörjning 

Planområdet är anslutet till el-, bredband och telenät. Kungälv energi ansvarar för elnätet inom området. 

Exploatörerna ansvarar för utbyggnad av näten. El-anslutningsavgifter uttages i enlighet med gällande 

taxa.  

Geoteknik 

En geoteknisk utredning har tagits fram för enbart planändringsområdet som ändras från NATUR till J2K, 

industri- och kontorsverksamhet, vilket omfattar egenskapsområdet som har bestämmelsen b6. 

Utredningens slutsats är att stabiliteten i skogspartiet är god då det är grunt till fast mark och planområdet 

bedöms i helhet kan utnyttjas för industrietablering. Området inom skogspartiet bör inte höjas på grund 

av att närliggande grönytor utgörs till stor del av, gyttja och lera, som vid en höjning riskerar att få sämre 

stabilitet. I norra och södra delen av skogsområdet är stabiliteten idag god. Nya tillskottslaster inom 

området får inte överstiga 20 kPa vilket motsvarar en markhöjning på cirka 1 meter alternativt ytligt 

grundlagda industrilokaler. 

Inga lösa block noterades vid fältbesöket och berget hade runda och låga hällar. Berget bedöms hårt och 

homogent. Om nya bergskärningar planeras ska berget ses över vid detaljprojekteringen för ogynnsamma 

sprickplan efter berget avtäcks.  

Resterande delar av planområdet som fortsatt har bestämmelsen b2 - Särskild geoteknisk hänsyn vid 

anläggningsarbeten (se genomförandebeskrivningen) ska läsas i plan- och genomförandebeskrivningarna från 2001 

och 2002. 

SAMLAD BEDÖMNING 
Föreslagna ändringar bedöms stämma överens med gällande detaljplans syfte vilket är att skapa ett 

verksamhetsområde. Några större negativa konsekvenser bedöms inte uppkomma till följd av ändringarna. 

Marken intill är redan ianspråktagen och utbyggd med befintlig infrastruktur vilket innebär mindre 

inverkan än om ett nytt område skulle exploateras. Områdets karaktär, så som den är beskriven i gällande 

detaljplan, bedöms inte heller förändras negativt. 
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MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
Kungälvs kommun 2022-05-13 

För Samhälle och utveckling 
 
 
 
Johan Hellborg   Ida Brogren 
Plankoordinator   Enhetschef Plan 

 

Malin Svensson                              

Stadsplanerare, Ramboll 
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Utförande
b1

2 Särskild geoteknisk hänsyn vid anläggningsarbeten (se
genomförandebeskrivning)

3 Inom området tillåts ingen markbelastning eller byggnation om inte
kompletterande geoteknisk undersökning visar att sådan är möjlig

Markens anordnande och vegetation

Reklamanordningar, ljusanordningar eller andra anordningar som
kan inverka störande för trafiken får inte uppföras. Vid
bygglovsprövning skall samrådas med väghållaren

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

a Genomförandetiden förlängs inom planändringsområdet med 5 år

Markreservat

Gemensamhetsanläggning
g Marken skall vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning

Marken skall vara tillgänglig för allmän gång- och cykeltrafik

Dagvatten inom tomtmark skall omhändertags lokalt genom
fördröjning/infiltration

b

n1 Plantering ska utföras. Planterat område får inte användas för
upplag eller parkering, Ej för trafik siktskymmande trädrad skall
planteras och vidmakthållas

b

n2

3 Gärdsgård skall bevaras en meter ömse sidor

Stängsel och utfart

En utfart per fastighet får anordnas

Marken skall utnyttjas för lokalt omhändertagande av dagvatten, får
inte hårdgöras

Utfartsförbud

Skydd mot störningar

Parkering skall anordnas inom kvartersmark.

s

Genomförandetid

1

u Marken skall vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar
x

n

1
från den dag planen vinner laga kraft

m1 Verksamhet får inte vara störande för omgivningen
m2 Byggnader med stadigvarande vistelse utformas med

evakueringsmöjlighet i riktning bort från väg E6 eller i skydd av
annan byggnad

m3 Byggnader uppförs med högt placerade friskluftsintag. Signifikant
effekt kan fås vid placering minst 8 meter ovan väg E6. Alternativt
placeras friskluftsintag på fasad som vetter bort från väg E6

b4 Dagvatten inom tomtmark skall omhändertas inom fastighet genom
fördröjning/rening

b5

Tillåten maximal markbelastning är 20 kPab6

Dagvatten ska fördröjas med 3 m3 per 100 m2 hårdgjord yta

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
Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap
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Utformning av allmän plats

el Kraftledning med skyddzon
allé Planterad trädrad
mur Gärdsgård skall bevaras en meter på ömse sidor
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KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

e Största byggnadsarea i procent av fastighet
e50 Största byggnadsarea i procent av fastighet

Marken får inte förses med byggnad

Högsta totalhöjd i meter. Härutöver får fläktrum, hisstorn och andra
mindre byggnadsdelar uppföras

Högsta byggnadshöjd för pumpstation, transformatorstation och trycktegsstation är 3 meter

Skyltanordning får inte placeras högre än aktuell totalhöjd

teknik Marken får och skall upplåtas för tele-, transformator och/eller
pumpstation med byggnadsarea motsvarande 15 kvm. Stationen
skall lätt kunna nås från gata samt omges av en 6 m bred zon där
inga anordningar får vidtas som hindrar framdragande och underhåll
av allmänna underjordiska ledningar

bäck Bäckfåra med vegetation bevaras

Placering
p1 Byggnad ska placeras minst 5 meter från fastighetsgräns alternativt

sammanbyggas i fastighetsgräns
p2 Byggnad ska placeras minst 15 meter från fastighetsgräns

Utformning

Vid utformning av byggnader eller anläggningar skall särskilt stor vikt läggas vid gestaltning
mot omgivande huvudgator och öppna ytor. Upplag får inte lokaliseras utomhus med
orientering mot omgivande huvudgator och öppna ytor
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Planändringens sy�e
Är a� utöka befintlig verksamhetsområde inom del av fas�gheten Arntorp 2:12. Ändringen sy�ar
framförallt �ll a� utveckla området med y�erligare cirka 17 000 kvm verksamhetsmark.

Detaljplaneändringen rör detaljplan för Solbräcke verksamhetsområde 286 och 286a. När ändringen
har vunnit laga kra� är det planen i sin ändrade form som gäller för planområdet.
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INFORMATION 
En detaljplan är ett juridiskt dokument som styr hur marken får användas för ett område inom 

kommunen, exempelvis för bostäder, kontor, handel eller industri. Detaljplanen får även reglera placering, 

utformning och utförande. En detaljplan består av en plankarta som är juridiskt bindande och en 

planbeskrivning som beskriver plankartan. Planbeskrivningen (denna handling), som inte är juridiskt 

bindande, ska underlätta förståelsen för plankartans innebörd. 

Ändring av detaljplan omfattar borttagande, införande och justering av bestämmelser samt upphävande av 

en geografisk del av en detaljplan. Det kan användas för att anpassa detaljplanen till nya förhållanden och 

hålla den aktuell utan att genomföra hela den lämplighetsbedömning som görs vid upprättandet av en ny 

detaljplan. En detaljplan kan ändras om ändringen inte är för omfattande. Syftet med den befintliga 

detaljplanen ska följas, grundstrukturen får inte ändras och tydlighetskrav gäller. 

Vid ändring av detaljplaner ska kommunen tillämpa motsvarande förfarande som används för att ta fram 

en ny detaljplan. En ändring av detaljplan måste rymmas inom syftet med den ursprungliga detaljplanen 

och inte innebära betydande miljöpåverkan. 

Detaljplanen omfattar följande handlingar: 

Planhandlingar: 

• Plankarta med planbestämmelser

• Planbeskrivning ändring (denna handling)

• Planbeskrivning med tillhörande genomförandebeskrivning – antagen i Kommunfullmäktige 
2001-06-18

• Tillägg till planbeskrivning med tillhörande genomförandebeskrivning – antagen i Miljö- och 
byggnadsnämnden 2002-12-05

• Samrådsredogörelse 2022-02-22

• Granskningsutlåtande 2022-05-13

Övriga handlingar: 

• Fastighetsförteckning (publiceras inte på internet)

• Undersökning av betydande miljöpåverkan 2020-11-03

• Gestaltningsprogram 2000-11-09

• Naturvärdesinventering Solbräcke, Kungälvs kommun, Naturcentrum AB, 2019-11-25

• Solbräcke, Kungälvs kommun, Lämplighet för förtätning av industriområde, med hänsyn till
biologisk mångfald, Naturcentrum AB, 2019-11-25

• Geoteknisk utredning, 1996

• PM Geoteknik, Ramboll 2021-08-27

• Markteknisk undersökning rapport (MUR/Geo), Ramboll 2021-08-27

• Trafikbullerberäkning, 2010-01-25

• Trafikutredningen, ÅF 2017-10-11

• PM Bebyggelse intill transportled för farligt gods, Briab brand & riskingenjörerna AB, 2021-09-03

• Dagvattenutredning, Ramboll 2021-12-08

Handlingarna (förutom fastighetsförteckningen) finns på Kungälvs kommuns hemsida under planprocess 

och byggnation: https://www.kungalv.se/Bygga--bo--miljo/planer-byggprojekt/ 
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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 april 2020. Samråd genomfördes den 31 mars 2021 till 21 april 

2021. Granskning genomfördes den 7 mars till 21 mars 2022. Den handläggs med standardförfarande i 

enlighet med 5 kap plan- och bygglagen (SFS 2010:900). Förslaget är förenligt med översiktsplanen och 

Länsstyrelsens granskningsyttrande och bedöms inte ha ett betydande intresse för allmänheten.  

Ändring av detaljplan förväntas antas under 2:a kvartalet 2022. 

INLEDNING OCH BAKGRUND 
BOKAB inkom med begäran om planbesked med önskemålet att expandera verksamhetsområdet på 

naturmarken i gällande plan. Gällande detaljplan framtogs för att skapa ett attraktivt verksamhetsområde i 

Solbräcke utmed motorvägen, E6:an vid Kungälvs norra infart, Rollsbomotet.   

Syfte 
Planändringens syfte är att utöka befintlig verksamhetsområde inom del av fastigheten Arntorp 2:12. 

Ändringen syftar framförallt till att utveckla området med ytterligare cirka 17 000 kvm verksamhetsmark. 

PLANDATA 

Avgränsning, läge och markägoförhållanden 
Området som berör av planändringen är beläget cirka 3 km norr om Kungälvs centrum. 

Gällande detaljplan från 2000, aktuellt ändringsområde är markerat med röd linje.
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Området är planlagd med detaljplan för Solbräcke verksamhetsområde Solbräcke 1:13 mfl fastigheter, daterad 2000-

11-09. Syftet med detaljplanen var att skapa förutsättningar för att anlägga ett nytt attraktivt

verksamhetsområde i Solbräcke, utmed E6 vid Kungälvs norra infart. Området med dess byggnader

kommer att till viss del utgöra Kungälvs ansikte ut mot besökande norrifrån, varför gestaltningsfrågorna

har givits stor vikt i planarbetet. Vid utformningen av detaljplanen har ambitionen varit att skapa ett

modernt område för verksamheter och arbete med stor flexibilitet avseende tomtstorlekarna. Inom

området föreslås att naturmark bibehålls i en zon utmed E6 där karaktäristiska höjder utgör väsentliga

inslag i landskapsbilden.

Ändring av detaljplan från 2002, ändringsområdet som genomfördes då är markerat med blå linje. Aktuellt ändringsområde är markerat med röd 
linje.

Ett tillägg till detaljplanen daterat 2002-12-05 har beslutats. Syftet med ändringen var att överföra 

gatumark till kvartersmark för att öka flexibiliteten inom området avseende tomtstorleken. Planändringen 

gällde två återvändsgator. Kommunen ska fortsatt ha åtkomstmöjlighet med fordon över kvartersmarken 

för att nå naturområdet längs med E6:an.  

Aktuell planändring omfattas framförallt av användningsområdet allmän platsmark, NATUR. 

Ändringsområdet omfattar del av fastigheten Arntorp 2:12. Planändringen berör till största del av fastighet 

Arntorp 2:12 som ägs av Bokab och områdets storlek är cirka 1,7 hektar. Planändringen berör även till viss 

del närliggande fastigheter i området Kalle glader 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 och 16 samt Solbräcke 

1:13. 

GÄLLANDE DETALJPLAN 
Gällande detaljplan, Solbräcke 1:13 m fl, Solbräcke verksamhetsområde, (aktnummer 1482-P51, internt 

plannummer: Romelanda 286) antogs 2001-06-18 och vann laga kraft 2001-07-17. Den tidigare 
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planändringen av detaljplan Solbräcke verksamhetsområde (aktnummer 1482-P51, internt plannummer: 

Romelanda 286a) antogs 2002-12-05 och vann laga kraft 2003-01-07. Genomförandetiden har gått ut. 

Översiktsplan 
I gällande översiktsplan ÖP 2010, antagen av Kommunfullmäktige 2012-01-19, redogör området som 

pågående verksamhetsområde. Planändringen är förenligt med översiktsplanen. 

Riksintressen 
Planområdet ingår inte i område av riksintresse. Dock angränsar området till E6 som utgör riksintresse för 
kommunikation. 

Planbestämmelser 
I gällande detaljplan anger aktuellt planområde för allmän platsmark NATUR och kvartersmark för 
industri och kontor. Inom kvartersmark industri och kontor gäller prickmark där marken inte får 
bebyggas. Inom allmän platsmark NATUR finns bestämmelsen mur som anger att gärdsgård skall bevaras 
en meter på ömse sidor. Andra planbestämmelser som gäller för hela planområdet som omfattar aktuell 
planändring: 

- Parkering skall kunna anordnas inom kvarter.
- Vid utformning av byggnader eller anläggningar skall särskilt stor vikt läggas vid gestaltning mot 

omgivande huvudgator och öppna ytor. Upplag får inte lokaliseras utomhus med orientering mot 
omgivande huvudgator och öppna ytor.

- Skyltanordning får inte placeras högre än aktuell totalhöjd.
- Högsta byggnadshöjd för pumpstation, transformatorstation och tryckstegsstation är 3 meter.

Lämplighetsprövning 
Vid en ändring av detaljplan, liksom vid all planläggning, är utgångspunkten lämplighetsprövning enligt 2 

kap plan- och bygglagen, PBL. Vid ändring av detaljplan görs dock inte någon fullständig lämplighets- och 

lokaliseringsprövning. Prövningen ska enbart omfatta den eller de planbestämmelser som läggs till, 

justeras eller tas bort. (Boverket, Kunskapsbanken, 2017-01-23, http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskaps-

banken/detaljplan/andring-av-detaljplan/provningens-omfattning/) 

Kungälvs kommun gör bedömningen att föreslagna ändringar är lämpliga utifrån gällande plans syfte. 

Under rubriken ”Förutsättningar och förslag till ändring” fördjupas diskussionen för respektive förslag till 

ändring. 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRSLAG TILL ÄNDRING 

Natur 

Mark och vegetation 

Förutsättningar 
Planområdet för denna ändring utgörs framförallt i gällande detaljplan av planlagd mark för allmän plats, 

NATUR, och utgörs av ett naturområde som reser sig cirka 5 meter ovan omgivande bebyggda 

fastigheter. Skogsområdet består till stor del av barrträd men det finns även inslag av lövträd. Planområdet 

intill E6:an, norr och söder om området är idag planlagt som allmän plats, LANDSKAP. Planlagda 

landskapsområdet är idag en öppen markyta. Markens nivå på E6:an ligger cirka +14,2 m ö h och 
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bergskonturen intill planområdet som sluttar åt väst, går upp till +18 m ö h. Inom området är det relativt 

plant med fåtal bergsknallar men östra delen av planområdet höjs marken upp till +22 meter över havet. 

Kartan till vänster visar tre områden där område 1 och 3 ska bevaras och utvecklas samt område 2 som kan utvecklas med verksamheter. Kartan till 

höger visar område 2 där avgränsningen av naturvärdesklass 3 området framgår i orange. 

 

Inom planområdet och dess närhet finns flera områden utpekade för olika slags naturvärden. En 

naturvärdesinventering Naturvärdesinventering Solbräcke, Kungälvs kommun, Naturcentrum AB, 2019-11-25 och 

en lämplighetsprövning Solbräcke, Kungälvs kommun, Lämplighet för förtätning av industriområde, med hänsyn till 

biologisk mångfald, Naturcentrum AB, 2019-11-25 har tagits fram för området. Delar av planområdet 

identifierades ett naturvärdesobjekt vid inventeringen; en övervägande öppen hällmark som tidigare betats 

bedömdes ha påtagligt naturvärde, naturvärdesklass 3 (enligt en klass 1 till 4 gradig skala, där klass 1 är 

högst värde). Utöver detta identifierades värdeelement i form av fyra odlingsrösen och en stenmur.  

För området är att det är osannolikt att betesdrift ska kunna återupptas då området ligger omgivet av 

industrier och vägar. Fortsatt igenväxning innebär att området på sikt kommer att förlora ytterligare 

värden, således är området lämpligt för en förtätning. Den slutgiltiga bedömningen är att området kan tas i 

anspråk för verksamhetsmark om de två större sammanhängande områdena i norra och södra delen av 

planområdet med högre värden sparas och utvecklas.  

Rörande den befintliga stenmuren har en biotopsskyddsansökan om borttagande skickats in till 

Länsstyrelsen efter samrådet. Länsstyrelsen fattade beslut 2021-11-09, dnr 521-37160-2021, med 
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motiveringen att dispens inte krävs för borttagande av stenmuren. Muren gränsar till områden som i 

gällande detaljplan är klassade som allmän plats (naturmark, i form av ett mindre skogsparti) respektive 

kvartersmark (industriområde). Stenmuren ligger således inte i eller i anslutning till mark som i nuläget 

används som jordbruksmark och det finns inget som tyder på att marken kommer att användas som 

jordbruksmark i framtiden. Kommunen bedömer således att stenmuren kan tas bort vid exploateringen. 

Det är dock önskvärt att bevara hela eller delar av stenmuren eller att stenarna placeras ut på en annan 

plats inom fastigheten. 

Planförslag 
Förslaget innebär att stora delar av ytan som är planlagd NATUR i gällande detaljplan ändrar 

markanvändningen till J2K, industri och kontor. Naturområdet som identifieras med att ha ett naturvärde 

tas bort. Dialog har förts med Naturcentrum som ser intrånget som begränsat och att området som helhet 

ändå är bevarat då de andra naturområdena bevaras. Området närmast E6:an behålls som naturmark, 

NATUR-remsan i plankartan blir cirka 15–23 meter bred. Till vägkanten är det cirka 30 meter. 

Stenmuren i området tas bort vid kommande exploatering. Planbestämmelsen i gällande plan mur som 

anger Gärdsgård skall bevaras en meter på ömse sidor tas bort inom ändringsområdet.  

Resterande del av planändringsområdet som berörs är idag planlagd som industri och kontorsverksamhet. 

Fortsatt markanvändning ska gälla inom planändringen.   

Geotekniska förhållanden 

Förutsättningar 

En översiktlig geoteknisk undersökning genomfördes 1996 för gällande detaljplan. Efter samrådet har PM 

Geoteknik och Markteknisk undersökning rapport (MUR/Geo) tagits fram av Ramboll 2021-08-27 för 

aktuell planändring som ändras till NATUR till J2K. Utredningens slutsats är att stabiliteten i skogspartiet 

är god då det är grunt till fast mark. Slänter inom området ska inte utföras brantare än 1:2. Ska slänter 

utföras brantare krävs detaljprojektering. Området inom skogspartiet bör inte höjas på grund av att 

närliggande grönytor utgörs till stor del av gyttja och lera, som vid en höjning riskerar att få sämre 

stabilitet. I norra och södra delen av skogsområdet är stabiliteten idag god. En höjning av markhöjden 

samt byggnadslaster kommer försämra stabiliteten. Nya tillskottslaster inom området får inte överstiga 20 

kPa vilket motsvarar en markhöjning på cirka 1 meter alternativt ytligt grundlagda industrilokaler. 

Inga lösa block noterades vid fältbesöket och berget hade runda och låga hällar. Berget bedöms hårt och 

homogent. Om nya bergskärningar planeras ska berget ses över vid detaljprojekteringen för ogynnsamma 

sprickplan efter berget avtäcks.  

Totalstabiliteten bedöms som tillfredställande i planområdet och planområdet bedöms i helhet kunna 

utnyttjas för industrietablering. 

Planförslag 
I planområdet som ändras till J2K, industri och kontor, tillkommer planbestämmelsen b6 som anger att 
tillåten maximal markbelastning är 20 kPa. Planbestämmelsen b2 bibehålls inom planändringsområdet som 

anger särskild geoteknisk hänsyn vid anläggningsarbeten (se genomförandebeskrivning).  

Bebyggelseområden 

Befintlig bebyggelse och gestaltning 

Förutsättningar 
Solbräcke verksamhetsområde är i huvudsak utbyggt med industri- och kontorsverksamheter. Inom 

planändringsområdet finns vissa fastigheter som idag är obebyggda och består av en öppen markyta.  
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I samband med gällande detaljplan upprättades tog ett gestaltningsprogram fram för området. 

Gestaltningsprogrammet beskriver mål för utformningen vilka bör uppfyllas vid utbyggnaden. 

Programmet ska ses som en katalog med idéer som ska följas av exploatör och kommun vid utbyggnad 

och även vid framtida kompletteringar. 

Planförslag 
Förslaget till planändringen av gällande detaljplan är framförallt att ändra delar av området som idag är 

planlagd NATUR till markanvändning J2K, industri och kontor. För att integrera med närliggande 

verksamheter och gestaltning utökas och tillkommer planbestämmelserna i gällande detaljplan med: 

- Bestämmelse e50 som anger största byggnadsarea i procent av fastighet utökas inom en del av 
planändringsområdet.

- Bestämmelse om högsta totalhöjd i meter, 12 meter utökas inom en del av planändringsområdet.
- Bestämmelse p2 som anger att byggnad skall placeras minst 15 meter från gräns till annan fastighet 

inom kvarteret utgår inom hela planändringsområdet och ersätts av bestämmelsen p1 - byggnad 
ska placeras minst 5 meter från fastighetsgräns alternativt sammanbyggas i fastighetsgräns.

- Bestämmelse m1 om att verksamheten inte får vara störande för omgivningen utökas inom en del 
av planändringsområdet.

- Bestämmelse m2 tillkommer inom planändringen. Bestämmelsen anger att byggnader med 
stadigvarande vistelse utformas med evakueringsmöjlighet i riktning bort från väg E6 eller i skydd 
av annan byggnad.

- Bestämmelse m3 tillkommer inom planändringen. Bestämmelsen anger att byggnader ska uppföras 
med högt placerade friskluftsintag. Signifikant effekt kan fås vid placering minst 8 meter ovan väg 
E6. Alternativt placeras friskluftsintag på fasad som vetter bort från väg E6.

- Bestämmelse s1 som anger att reklamanordningar, ljusanordningar eller andra anordningar som 
kan inverka störande på trafiken får inte uppföras. Vid bygglovsprövning skall samrådas med 
väghållaren utökas inom en del av planändringsområdet.

- Bestämmelse a1 som anger att genomförandetiden är 5 år från den dagen planen vinner laga kraft 
för planändringen.

Prickmarken som omringar markanvändningsområdet NATUR i gällande detaljplan tas bort. 

Förslagen bebyggelse utmed väg E6 där en naturremsa bevaras. 
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Service 

Förutsättningar och planförslag 
Planområdet ligger relativt nära centrum med god tillgänglighet till offentlig och kommersiell service. 

Inom verksamhetsområdet finns viss begränsad service såsom restaurang, och söder om planområdet 

utmed Rollsbovägen finns en bensinstation. Offentlig service återfinns i bostadsområdena Ulvegärde 

(söder) och Ullstorp (öster) samt i Kungälvs centrala delar. 

Gator och trafik 

Trafik och parkering 

Förutsättningar 
Planområdet angränsar till E6 som är tungt trafikerad. Tillfartsväg till befintligt verksamhetsområde sker 

via Karebyvägen från två rondellanslutningar, nordost och sydost om planområdet. All utfart inom 

verksamhetsområdet koncentreras till lokalgatan, Solbräckegatan. Det finns gång- och cykelväg längs med 

Karebyvägen som ansluts till gångbanan utmed Solbräckegatan. 

Tidigare trafikutredning utförd av ÅF-Infrastruktur från 2017-10-11 genomfördes i samband med 

Detaljplan för Rollsbo Västerhöjd som ligger väster om E6. I trafikutredningen innefattade även 

intilliggande detaljplan Arntorps verksamhetsområde arntorp 1:2, 2:12 m fl som ligger norr om aktuellt 

planområde samt andra områden väster om E6. I trafikutredningen redogörs att belastningsgraden på 

Rollsbomotet i dagens situation, exklusive utbyggnadsområdena, ligger inom önskvärd belastningsgrad 

med undantag på den norra avfarten under eftermiddagen då den ligger strax under inom godtagbar 

belastningsgrad (0,99). Den belastade avfarten under förmiddagen ligger under önskvärd belastningsgrad 

(0,64). Önskvärd belastningsgrad för trafikplats som det gäller i detta fall ska ligga under <0,8 medan 

godtagbar belastningsgrad ska ligga under <1. Om belastningsgraden ligger inom 0,8–1 krävs 

Trafikverkets godkännande och köbildning får inte påverka huvudvägen, dvs E6.  

Om utbyggnadsområdena blir fullt utbyggt som omfattas i den tidigare trafikutredningen skulle dagens 

utformning medföra dålig framkomlighet och kapacitet. Därför planeras Rollsbomotets norra anslutning 

(öster om väg E6) en cirkulationsplats samt en ombyggnad av rampen från E6 in mot cirkulationen från 

ett till två körfält. Vid Rollsbomotets södra anslutning (väster om väg E6) planeras en cirkulationsplats och 

två körfält på Rollsbovägen vid anslutningen mot rampen till väg E6. Dessa trafikåtgärder på 

Rollsbomotet har avtal skrivits mellan Trafikverket och kommunen vad gäller finansiering. 

Belastningsgraden på Rollsbomotets norra anslutning med en cirkulationsplats ligger den högsta 

belastningsgraden under förmiddagen på 0,75 och under eftermiddagen på 0,78. Ifall rampen mot 

cirkulationen skulle anordna två körfält skulle belastningsgraden under förmiddagen minskas ytterligare. 

Detta har dock inte beräknats i trafikutredningen. I figur nedan visas belastningsgraden med en 

cirkulationsplats på Rollsbomotets norra anslutning där trafikalstringen från detaljplan norr om aktuellt 

planområde samt de andra detaljplanerna väster om E6 har beräknats. 
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Belastningsgraden på Rollsbomotets norra anslutning med cirkulationsplats. Vänster bild är maxtimmen under förmiddagen och höger bild är 

maxtimmen under eftermiddagen (ÅF 2017-10-11).  

På Rollsbomotets södra anslutning ligger belastningsgraden inom önskvärd belastningsgrad förutom under 

förmiddagen där Rollsbovägen i södergående riktning ligger strax under godtagbar belastningsgrad (0,97). 

I figur nedan visas belastningsgraden med en cirkulationsplats och två körfält i norrgående riktning på 

Rollsbomotets södra anslutning där trafikalstringen från detaljplan norr om aktuellt planområde samt de 

andra detaljplanerna väster om E6 har beräknats. 

       

Belastningsgraden på Rollsbomotets södra anslutning med cirkulationsplats och två körfält. Vänster bild är maxtimmen under förmiddagen och höger 

bild är maxtimmen under eftermiddagen (ÅF 2017-10-11). 

Planförslag 
Tillfartsväg till ändringen av planområdet kommer ske via Solbräckegatan mellan fastigheterna Kalle 

Glader 13 och Kalle Glader 16. Parkering för de tillkommande verksamheterna ska anordnas inom 

kvartersmark. Antalet parkeringsplatser skall följa kommunens gällande riktlinjer och ställas i relation till 

exploateringens omfattning, antalet sysselsatta samt besöksfrekvens. Är antalet sysselsatta inte känt skall 

lokalytorna ligga till grund för beräkning av parkeringsbehovet. 

Utifrån Trafikverkets trafikalstringsverktyg med 17 000 m2 ny verksamhetsmark med en uppskattad 

fördelning mellan kontor (3 000 m2), småindustri (4 000 m2) och logistikverksamhet (10 000 m2) bedöms 

Rollsbovägen 

Rollsbovägen Rollsbovägen 

Rollsbovägen 

Avfart från 

E6 
Avfart från 

E6 

Avfart från 

E6 
Avfart från 

E6 

Påfart till E6 Påfart till E6 

Rollsbovägen 

Rollsbovägen 
Rollsbovägen 

Rollsbovägen 
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planändringen alstra cirka 650 fordon per dygn (årsmedeldygnstrafik). Det antas att en större andel av den 

ökade trafiken ska mot centrum eller E6 medan en mindre andel ska åka norrut på Karebyvägen. Därav 

antas att den sydöstra cirkulationsplatsen belastas mer än den nordöstra cirkulationsplatsen intill 

planområdet. I figuren nedan redovisas den ökade trafikmängden som uppskattas fördelas på närliggande 

vägnät. Påverkan på Karebyvägen i riktningen mot norr bedöms bli marginell medan i riktning mot söder 

(mot centrum) bedöms belastas något. Bedömningen är att kapaciteten på cirkulationsplatserna i 

närområdet är god och således bedöms inte en kapacitetsberäkning utföras. På Rollsbomotet antas det bli 

relativt liten belastning med en ökad årsmedelsdygnstrafik på cirka 330, där cirka 100 fordon ska i 

riktningen mot Stenungsund och cirka 165 ska i riktningen mot Göteborg via E6. På Karebyvägen 

bedöms cirka 220 fordon fortsätta österut mot centrum.  

 
Redovisning av ökad trafik som genereras av planändringen under en eftermiddag. Blåstreckad linje är aktuell planändring och rödlinje är vägar som 

antas belastas. Gulpunkt illustrerar mätpunkt med en ökad trafikmängd från planändringsområdet.  

På Rollsbomotet i dagens situation påverkar inte planändringen framkomligheten och kapaciteten negativt 

då kapacitetsutrymme finns då samtliga infarter i korsningspunkten ligger inom önskvärd belastningsgrad 

med undantag från den norra avfarten från E6. Den kritiska avfarten (öster om E6) under eftermiddagen 

påverkas inte av planändringen eftersom trafiken från planområdet ska antingen åka på påfarten norrut i 

riktningen mot Stenungsund eller på påfarten söderut i riktningen mot Göteborg.  

Med trafikåtgärder på Rollsbomotet och om omkringliggande utbyggnadsområden blir fullt utbyggt samt 

trafikalstringen från denna planändring antas belastningsgraden på Rollsbomotets norra anslutning klara 

Trafikverkets riktlinjer för servicenivå vid trafikplats. På Rollsbomotets norra anslutning finns 

kapacitetsutrymme samt att ett ytterligare körfält planeras att anordnas som inte har beräknats i 

trafikutredningen. Avseende Rollsbomotets södra anslutning belastar planändringen inte Rollsbovägen i 

södergående riktning under förmiddagen eftersom trafiken ska mot planområdet och kommer antingen 

ifrån avfartsrampen från E6 eller från Rollsbovägen i norrgående riktning.  

Sammantaget innebär planändringen en liten belastning på närliggande vägnät, framförallt i sydostlig 

riktning mot centrum och Rollsbomotet. 
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Kollektivtrafik 

Förutsättningar och planförslag 
Närmsta busshållplats är Arntorp södra och finns utmed Karebyvägen cirka 250 meter ifrån planområdet. 

Farligt gods 

Förutsättningar 
E6:an utgör primär transportled för farligt gods samt har en hög trafiksäkerhetsstandard. Inom befintligt 

planområde ligger den närmsta byggnaden på ett avstånd om cirka 50 meter till vägkant på E6:an. För att 

säkerställa riskbilden förknippad med att bygga nära en farligt godsled har ett PM Bebyggelse intill transportled 

för farligt gods, Briab brand & riskingenjörerna AB, 2021-09-03 tagits fram. Resultatet visar att 

samhällsrisken ligger inom ALARP med fortsatt stor marginal för acceptabel risk avseende kontor. 

Eftersom både individ- och samhällrisken ligger inom ALARP krävs att rimliga riskreducerande åtgärder 

vidtas vid nybyggnad inom 150 meter från E6:an. Att uppföra kontor- och industribebyggelse minst 50 

meter från E6:an bedöms innebära acceptabelt låga risknivåer, under förutsättning att följande åtgärder 

vidtas. Rimliga åtgärder för att begränsa skador i händelse av olyckor med farligt gods är att utforma 

byggnader inom 150 meter från E6 med (1) möjlighet att evakuera i riktning bort från E6 eller i skydd av 

annan byggnad, samt (2) placera friskluftsintag högt där signifikant effekt kan fås vid placering minst 8 

meter ovan E6. Alternativt placeras friskluftsintag på fasad som vetter bort från E6.  

Planområdet ligger dessutom på en höjd om cirka 5 meter vilket skyddar intilliggande bebyggelse mot 

påkörning vid en avåkning. Upphöjningen av planområdet begränsar även utbredningen av en eventuell 

pölbrand som kan inträffa på vägen till följd av en olycka med farligt gods. 

Planförslag 
Området närmast E6:an säkerställs ett skyddsavstånd på cirka 30 meter från vägkant i form av ett 

naturområde. Området inom 30–50 meter planläggs med prickmark så att ingen byggnad får uppföras, 

parkering får dock anläggas. Närmsta byggnad mot E6:an kan därmed uppföras på ett avstånd om cirka 50 

meter. Genom att bibehålla naturområdet närmast E6:an samt att byggnader inte får uppföras nära vägen 

hålls ett acceptabelt skyddsavstånd. Höjdpartiet/berget fungerar även som ett naturligt skydd från E6:an.  

Plankartan kompletteras med planbestämmelserna m2 Byggnader med stadigvarande vistelse utformas med 

evakueringsmöjlighet i riktning bort från väg E6 eller i skydd av annan byggnad. Samt med m3 Byggnader uppförs med 

högt placerade friskluftsintag. Signifikant effekt kan fås vid placering minst 8 meter ovan väg E6. Alternativt placeras 

friskluftsintag på fasad som vetter bort från väg E6. 
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Kartan visar avståndet till E6:an mot den nya verksamhetsbebyggelsen. Ingen bebyggelse kommer att uppföras från vägkanten mellan 0–30 meter. Inom 

30–50 meter är marken planlagd som prickmark där parkering får uppföras. 50 meter från vägkanten kan ny bebyggelse uppföras. 

Trafikbuller 

Förutsättningar 
Tidigare trafikbullerberäkning, ÅF-Infrastruktur 2010-01-25, som utfördes i samband med en intilliggande 

detaljplan för Arntorps verksamhetsområde arntorp 1:2, 2:12 m fl norr om planområdet, visar beräkningarna i 

befintliga förhållanden att ekvivalent ljudnivå understiger 65 dBA på ett avstånd av cirka 50–75 meter från 

E6. Det finns inga krav (föreskrifter) angående ljudnivå från vägtrafik för arbetslokaler i utomhusmiljön. I 

Vägverkets skrift ”Bullerskyddsåtgärder – Allmänna råd för Vägverket” anges dock riktvärdet 65 dBA, vid 

nybyggnad för arbetslokaler i utomhusmiljön. Utifrån bullerberäkningen kan aktuell planändring utgå från 

liknande förutsättningar som i detaljplanen Arntorps verksamhetsområde, norr om aktuellt planområde, men 

att topografin inom aktuellt planområde ligger i ett bättre läge eftersom det ligger på ett höjdparti. Därmed 

blir bullernivåerna något lägre.  

Planförslag 
Området närmast E6:an säkerställs ett skyddsavstånd på cirka 50 meter från vägkant till närmsta byggnad, 

genom att bibehålla naturområdet hålls ett acceptabelt skyddsavstånd. Det följer även detaljplanens 

intentioner om en grön framsida mot E6:an. Höjdpartiet/berget fungerar som ett naturligt skydd från väg 

E6. 

Teknisk försörjning 

Vatten, avlopp och dagvatten 

Förutsättningar 
Utredning för dagvatten och skyfall har tagits fram av Ramboll 2021-12-08. Dagvattenrening och -

fördröjning föreslås genom makadamdiken inom området för planändringen och att den befintliga 
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dammen söder om planändringen utökas. Makadamdiket ska ha kapacitet att fördröja 370 m3 som 

motsvarar konstant utflöde på 35 l/s vid ett 20-årsregn. Den befintliga dammen behöver utökas med 150 

m3 för att inte försämra det befintliga förhållandet i dammen. Anläggning av ett makadamdike inom 

utredningsområdet kräver ytlig avledning. Alternativt kan ett konventionellt system skapas mot ett 

underjordiskt makadammagasin. Placering på ett makadamdike är ett förslag och kan ändras efter 

fastighetsindelning tas fram. I dagsläget står cirka 17 m3 vatten inom gränsen för utredningsområdet vid en 

skyfallssituation, som kommer tas bort vid exploatering. Inom utredningsområdet kan nedsänkta ytor 

skapas som bidrar med fördröjningsvolym på cirka 370 m3. Den ytterligare volymen kommer bidra till 

ingen försämring nedströms efter exploatering.   

Föroreningsberäkningar har gjorts för den planerade exploateringen, ett befintligt avrinningsområde mot 

dammen och dagvattenanläggningarna. De visade att rening är en styrande faktor för dimensionering av 

anläggningar. För hela avrinningsområdet mot dammen ligger alla föroreningshalter under Kungälvs 

riktvärden utom fosfor, koppar, zink, kadmium och Tributyltenn. I jämförelse med befintlig situation ökar 

halter av bensen något. Ämnen som ligger under de befintliga mängderna är TOC, NH4-N, As, oil, 

koppar. Alla andra ämnen ökar något i förhållande till befintlig situation. Ökning i belastning efter 

exploatering är väldigt lågt. För alla ämnen som ligger över de befintliga mängderna är relativ osäkert 

enligt StormTac cirka 43 % (+/-) dvs att resultatet kan vara överskattat och alla ämnen ligger under 

belastningen för befintlig situation. Recipienten för utredningsområdet är Nordre älv som bedöms ha 

problem med kvicksilver. Detta är ett av undantagsämnena och går under mindre stränga krav. Dagvatten 

från reningsanläggningar kommer genomgå ytterligare rening i Rollsbo våtmark och Solbräckebäcken 

vilket minskar risken för påverkan på recipienten.   

Dimensionerande spill- och dricksvattenflöde är 1,2 l/s. Flera alternativ har föreslagit i 

dagvattenutredningen för spillvattendragning, exakt placering kommer bero på framtida 

byggnadsutformning och fastigheternas uppdelning. Släckvattenbehovet för område är 20 l/s. 

Planändringsområdet ligger utanför verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp men kommer 

att ingå i kommunens verksamhetsområde för VA. Ett överlämnande av allmän platsmark för bland annat 

dagvattendammen pågår mellan Bokab och kommunen vilken beräknas vara klart i samband med när 

planändringen antas. 
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Kartan beskriver dagvattenlösningar inom planändringsområdet och utbyggnaden av den befintliga dammen.  

Planförslag 
Lokalt omhändertagande av dagvatten ska hanteras inom fastigheten, och i förslagna användningsområdet 

J2K tilläggs planbestämmelserna: 

- Bestämmelse b1 som anger att dagvatten inom tomtmark skall omhändertags lokalt genom 
fördröjning/infiltration utgår inom planändringsområdet och ersätts av bestämmelse b4 som anger att 
dagvatten inom tomtmark skall omhändertas inom fastighet genom fördröjning/rening.  

- Bestämmelse b5 införs inom det tidigare naturområdet och anger att dagvatten ska fördröjas med 3 m3 
per 100 m2 hårdgjord yta. 

- Inom del av användningsområdet LANDSKAP införs att en dagvattendamm får anläggas.  

El, värme och avfall 

Förutsättningar 
Allmänna ledningar för elförsörjning finns i gatumark i anslutning till planområdet och befintligt 

fjärrvärmenät finns utbyggt inom Solbräckeområdet. I ledningskoll som genomfördes i februari 2020 

hittades inga ledningar inom planområdet. Avfall ska hanteras i enlighet med renhållningsordning för 

Kungälvs kommun. 

Planförslag 
Planbestämmelsen om teknik bibehålls inom planändringsområdet, som anger att marken får och skall 

upplåtas för tele-, transformator- och/eller pumpstation med byggnadsarea motsvarande 15 kvm. Stationen skall lätt kunna 

nås från gata samt omges av en 6 meter bred zon där inga anordningar får vidtas som hindrar framdragande och underhåll 

av allmänna underjordiska ledningar. Bestämmelsen kommer dock inte att utökas inom del av 

planändringsområdet som ändras från NATUR till J2K. 
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KONSEKVENSER OCH BEDÖMNING 

Undersökning av betydande miljöpåverkan  
Då aktuell planläggning påbörjades efter den 1 januari 2018 handläggs och bedöms denna planändring 

utifrån 6 kap. i miljöbalken, MB. Kapitlet gäller miljöbedömningar.  

Kommunen bedömer att ändringen av planen inte medför betydande miljöpåverkan. Skälen är att den 

utökade byggrätt som planändringen syftar till är så pass begränsad, att betydande miljöpåverkan inte 

kommer att uppstå som konsekvens.   

 SAMMANFATTNING AV ÄNDRINGAR 

 

Ändrade och tillagda planbestämmelser 
- Till största delen av markanvändningen NATUR ändras till J2K, industri- och kontor utökas inom 

en del av planändringsområdet.  
- Bestämmelse om e50 som anger största byggnadsarea i procent av fastighet utökas inom en del av 

planändringsområdet.  
- Bestämmelse om högsta totalhöjd i meter, 12 meter utökas inom en del av planändringsområdet. 
- Bestämmelse p2 som anger att byggnad skall placeras minst 15 meter från gräns till annan fastighet 

inom kvarteret utgår inom hela planändringsområdet och ersätts av bestämmelsen p1 byggnad ska 
placeras minst 5 meter från fastighetsgräns alternativt sammanbyggas i fastighetsgräns.  

- Bestämmelse m1 om att verksamheten inte får vara störande för omgivningen utökas inom en del 
av planändringsområdet. 

- Bestämmelse m2 tillkommer inom planändringen. Bestämmelsen anger att byggnader med 
stadigvarande vistelse utformas med evakueringsmöjlighet i riktning bort från väg E6 eller i skydd 
av annan byggnad.  

Förslag till ändring. Där delar av naturmarken ersätts med industri- och 
kontorsverksamhet. 

Utsnitt ur gällande detaljplan från 2000. 
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- Bestämmelse m3 tillkommer inom planändringen. Bestämmelsen anger att byggnader ska uppförs
med högt placerade friskluftsintag. Signifikant effekt kan fås vid placering minst 8 meter ovan väg
E6. Alternativt placeras friskluftsintag på fasad som vetter bort från väg E6.

- Bestämmelse s1 som anger att reklamanordningar, ljusanordningar eller andra anordningar som
kan inverkastörande på trafiken får inte uppföras. Vid bygglovsprövning skall samrådas med
väghållaren, utökas inom en del av planändringsområdet.

- Bestämmelse b1 som anger att dagvatten inom tomtmark skall omhändertags lokalt genom
fördröjning/infiltration utgår inom planändringsområdet och ersätts av bestämmelsen b4 som
anger att dagvatten inom tomtmark skall omhändertas inom fastighet genom fördröjning/rening.

- Bestämmelse b5 införs inom en del av planändringsområdet som tidigare var naturmark.
Planbestämmelsen anger att dagvatten ska fördröjas med 3 m3 per 100 m2 hårdgjord yta.

- Bestämmelse b6 införs inom en del av planändringsområdet som tidigare var naturmark.

Planbestämmelsen anger att tillåten maximal markbelastning är 20 kPa.
- Inom del av LANDSKAP införs att en dagvattendamm får uppföras.
- Bestämmelsen a1 rörande genomförandetiden förlängs inom planändringsområdet med 5 år från

den dag planen vinner laga kraft. Förlängningen gäller enbart inom planändringsområdet och
utgår i de andra delarna av planområdet.

Borttagna planbestämmelser 
- Prickmarken som omringar NATUR-området i gällande detaljplan tas bort.
- Bestämmelsen mur som anger Gärdsgård skall bevaras en meter på ömse sidor tas bort inom

planändringen.
- Bestämmelsen a2 angående genomförande på 10 år utgår.

Planbestämmelser som fortsätter att gälla 
- Bestämmelse b2 som anger särskild geoteknisk hänsyn vid anläggningsarbeten (se

genomförandebeskrivning) bibehålls inom planändringsområdet.
- Bestämmelse om teknik som anger att marken får och skall upplåtas för tele-, transformator- 

och/eller pumpstation med byggnadsarea motsvarande 15 kvm. Stationen skall lätt kunna nås från
gata samt omges av en 6 m bred zon där inga anordningar får vidtas som hindrar framdragande
och underhåll av allmänna underjordiska ledningar, bibehålls inom planändringsområdet.

- Parkering skall kunna anordnas inom kvarter.
- Högsta byggnadshöjd för pumpstation, transformatorstation och trycktegsstation är 3 meter.
- Vid utformning av byggnader eller anläggningar skall särskilt stor vikt läggas vid gestaltning mot

omgivande huvudgator och öppna ytor. Upplag får inte lokaliseras utomhus med orientering mot
omgivande huvudgator och öppna ytor.

- Skyltanordning får inte placeras högre än aktuell totalhöjd.

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
Genomförandebeskrivningen har till syfte att redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska 

och tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat ändamålsenligt genomförande av 

detaljplanen.  

Denna beskrivning tar upp principiell ansvarsfördelning och möjligheter till genomförande av Ändring av 

detaljplan för Solbräcke verksamhetsområde, del av Arntorp 2:12, Kungälvs kommun. 

Organisatoriska frågor 

Preliminär tidplan: 

Planarbetet handläggs med standardförfarande i enlighet med Plan- och bygglagens (SFS 2010:900) 5 kap. 

Preliminär tidplan:  
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Samråd kvartal 2, 2021. 

Granskning kvartal 1, 2022. 

Antagande kvartal 2, 2022 

Laga kraft kvartal 3, 2022

Genomförandetid 

PBL 2010:900 4 kap 22 § Om en detaljplan ändras, ska planens genomförandetid gälla också för den fråga 
som ändringen avser. 

Om planen vid ändringen inte innehåller någon uppgift om genomförandetid, ska kommunen med 
tillämpning av 21 § bestämma en särskild genomförandetid för den fråga som ändringen avser. 

Någon genomförandetid ska dock inte gälla eller bestämmas för en sådan fråga som innebär upphävande 
av en del av detaljplanen eller av en detaljplanebestämmelse. Lag (2015:668) 

Planens genomförandetid förlängs med 5 år inom planändringsområdet från den dag planen vinner laga 

kraft. Vald genomförandetid ger en skälig tid för utbyggnad av planområdet. Se avsnitt ”Sammanfattning 

av ändringar” för vilka ändringar som är aktuella. Övriga planbestämmelser och områden av detaljplanen 

som inte berörs av redovisade ändringar får ingen ny genomförandetid. 

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 

Kungälvs kommun är huvudman för allmän platsmark i anslutning till och inom området som berörs av 

denna planändring. Fastigheten ligger inte inom kommunalt verksamhetsområde. 

Inom kvartersmark ansvarar fastighetsägaren för iordningsställande och skötsel. 

Kungälvs Energi AB ansvarar för genomförande och skötsel av el-anläggningar, bredband och fjärrvärme. 

Skanova ansvarar för genomförande och skötsel av tele-anläggning. Minst 4 månader innan arbeten 

påbörjas i närheten av Skanovas anläggningar skall beställning på eventuell undanflyttning ha inkommit till 

TeliaSonera. Eventuella undanflyttningar av Skanovas anläggningar inom exploateringsområdet kommer 

att debiteras fastighetsägaren/exploatören.  

Fastighetsrättsliga frågor 

Markägare 

Fastigheterna Arntorp 2:12 och Solbräcke 1:13 ägs av Bokab, Bohusläns kommunala exploaterings AB. 

Ledningsrätt 

Ansökan om bildande eller ändring av eventuella ledningsrätter inom planområde eller flytt av ledningar 

ombesörjs och bekostas av exploatören. Särskilda överenskommelser ska vid behov träffas med 

ledningsägarna där frågan om inrättande eller ändring av ledningsrätter ska aktualiseras. Ledningsrätten för 

den befintliga dagvattendammen bör omprövas då rättighetens lokalisering inte överensstämmer med 

dammens faktiska läge.  

Inom planen finns utrymme för u-område för allmänna underjordiska ledningar. 



57/22 Antagande av detaljplan för industri, Arntorp 2:12, Solbräcke verksamhetsområde - KS2019/1283-49 Beslut - Antagande av detaljplan för industri, Arntorp 2:12, Solbräcke verksamhetsområde : Planbeskrivning ändring Solbräcke verksamhetsområde antagande

  Planbeskrivning - Antagandehandling 2022-05-13 

   

   

                                                        

                                                         20  

Fastighetsbildning 

Lämpliga industrifastigheter tillskapas inom planområdet genom fastighetsreglering och avstyckning. För 

att möjliggöra flexibla lösningar där mindre verksamhetslokaler ska kunna ägas av enskilda personer är det 

möjligt att skapa flera fastigheter inom samma byggnad.  

Ett överlämnande av allmän platsmark inom planområdet pågår mellan Bokab och kommunen vilken 

kommer vara klart i samband med när denna planändring antas. Allmän platsmark på fastigheten Arntorp 

2:12 och Solbräcke 1:13 överförs till kommunens fastighet Ulltorp 1:3. 

Gemensamhetsanläggningar 

Gemensamhetsanläggningar får bildas för fastigheternas gemensamma behov av till exempel vägar och 

parkeringar.  

Ekonomiska frågor 

Detaljplaneekonomi 

De kostnader som uppkommer i detaljplanearbetet bekostas av Bokab genom plankostnadsavtal. Någon 

planavgift tas därmed inte ut i samband med kommande bygglov.  

Vid behov av att flytta befintliga elkablar eller teleledningar bekostas det av fastighetsägaren. 

Fastighetsägaren svarar även kostnader för anslutningsavgifter (VA, el, tele med mera). 

Framtida driftskostnader  
Kommunen står för driftskostnader för NATUR och LANDSKAP inom och i anslutning av 

planområdet.  

Respektive verksamhetsutövare ansvarar för kvartersmark på sin fastighet gällande parkeringar, plantering 

och friytor såsom vistelse- och rekreationsytor för sina anställda. 

Tekniska frågor 

Vatten, avlopp och dagvatten 

Fastigheten är ansluten till kommunala ledningar för dricks-, spill- och dagvatten. Anläggningsavgifter ska 

erläggas för nya förbindelsepunkter. VA-avgift utgår enligt gällande VA-taxa. Anslutning sker i samråd 

med kommunens VA-enhet.  

Kommunens VA-enhet bekostar och bygger ut dagvattendammen inom markanvändningsområdet 

LANDSKAP så att den får erforderlig kapacitet enligt framtagen dagvattenutredning (Ramboll 2021-12-

08). En rättighet för infart och åtkomst för VA- enheten till dagvattendammen kommer att ordnas i 

samband med avstyckning och försäljning av de nya fastigheterna.  

Gator och allmän plats 

En ny in- och utfart kommer ske från Solbräckegatan mellan företagen Kalle Glader 13 och Kalle Glader 

16. Befintlig väg in till området flyttas norrut så att parkeringar kan anordnas på norra gaveln på 

fastigheten Kalle Glader 13 där idag parkering sker. Justering av vägområdet innebär att befintliga 

parkeringar på Kalle Glader 16 delvis måste flyttas. Detta bekostas av exploatören.  
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Parkering 

Parkering ska anläggas på kvartersmark. Antalet parkeringsplatser ska följa kommunens parkeringsnorm 

och ställas i relation till exploateringens omfattning, antalet sysselsatta samt besöksfrekvens. Är antalet 

sysselsatta inte känt skall lokalytorna ligga till grund för beräkning av parkeringsbehovet. 

Avfall  

Avfall ska hanteras inom den egna fastigheten enligt kommunens avfallsriktlinjer.  

Värme 

Bebyggelsen inom planområdet kan uppvärmas med fjärrvärme. Befintligt fjärrvärmenät finns utbyggt 

inom Solbräckeområdet. 

El-, bredband och teleförsörjning 

Planområdet är anslutet till el-, bredband och telenät. Kungälv energi ansvarar för elnätet inom området. 

Exploatörerna ansvarar för utbyggnad av näten. El-anslutningsavgifter uttages i enlighet med gällande 

taxa.  

Geoteknik 

En geoteknisk utredning har tagits fram för enbart planändringsområdet som ändras från NATUR till J2K, 

industri- och kontorsverksamhet, vilket omfattar egenskapsområdet som har bestämmelsen b6. 

Utredningens slutsats är att stabiliteten i skogspartiet är god då det är grunt till fast mark och planområdet 

bedöms i helhet kan utnyttjas för industrietablering. Området inom skogspartiet bör inte höjas på grund 

av att närliggande grönytor utgörs till stor del av, gyttja och lera, som vid en höjning riskerar att få sämre 

stabilitet. I norra och södra delen av skogsområdet är stabiliteten idag god. Nya tillskottslaster inom 

området får inte överstiga 20 kPa vilket motsvarar en markhöjning på cirka 1 meter alternativt ytligt 

grundlagda industrilokaler. 

Inga lösa block noterades vid fältbesöket och berget hade runda och låga hällar. Berget bedöms hårt och 

homogent. Om nya bergskärningar planeras ska berget ses över vid detaljprojekteringen för ogynnsamma 

sprickplan efter berget avtäcks.  

Resterande delar av planområdet som fortsatt har bestämmelsen b2 - Särskild geoteknisk hänsyn vid 

anläggningsarbeten (se genomförandebeskrivningen) ska läsas i plan- och genomförandebeskrivningarna från 2001 

och 2002. 

SAMLAD BEDÖMNING 
Föreslagna ändringar bedöms stämma överens med gällande detaljplans syfte vilket är att skapa ett 

verksamhetsområde. Några större negativa konsekvenser bedöms inte uppkomma till följd av ändringarna. 

Marken intill är redan ianspråktagen och utbyggd med befintlig infrastruktur vilket innebär mindre 

inverkan än om ett nytt område skulle exploateras. Områdets karaktär, så som den är beskriven i gällande 

detaljplan, bedöms inte heller förändras negativt. 
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MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
Kungälvs kommun 2022-05-13 

För Samhälle och utveckling 
 
 
 
Johan Hellborg   Ida Brogren 
Plankoordinator   Enhetschef Plan 

 

Malin Svensson                              

Stadsplanerare, Ramboll 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-06-07
Sida 15 (24)

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING

Justeras sign

§ 79/2022

Beslut - Antagande av detaljplan för industri, Arntorp 2:12, Solbräcke 
verksamhetsområde (Dnr KS2019/1283)
Sammanfattning

Exploatören har fått positivt planbesked 2020-05-13 §150/2020 där även beslutet att planen 
ska vara med byggherredriven planprocess. Exploatören har i och med detta tagit fram 
samrådshandlingar och utredning.

Ändringen av detaljplanen görs väsentligen inom ett naturområde utmed E6:an som 
omgärdas av industriområde. Förslaget har inte bedömts som av principiell betydelse 
eftersom endast en mindre del av naturområdet klassas som naturvärdesklass 3 – påtagligt 
naturvärde. 

Ändringen av detaljplan har varit på samråd under tiden 3 mars 2021 till 21 april 2021 och 
granskning under tiden 31 mars 2022 till 21 april 2022. Inkomna synpunkter har föranlett 
följande förändringar av planförslaget: nya utredningar/revideringar för geoteknik, dagvatten 
och riskanalys har gjorts. Utifrån dessa har nya planbestämmelser för friskluftsintag, 
evakueringsmöjligheter och dagvattenhantering tillkommit.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Beslut - Antagande av detaljplan för industri, Arntorp 2:12, Solbräcke 
verksamhetsområde
Bilaga Detaljplan för Solbräcke verksamhetsområde antagande
Bilaga Granskningsutlåtande
Bilaga Planbeskrivning ändring Solbräcke verksamhetsområde antagande
Bilaga Detaljplan för Solbräcke verksamhetsområde antagande
Bilaga Planbeskrivning ändring Solbräcke verksamhetsområde antagande

Förslag till kommunstyrelsen
Detaljplanen för industri, Arntorp 2:12, Solbräcke Verksamhetsområde i Kungälvs 
kommun antas enligt plan- och bygglagen PBL (2010: 900) kap 5 § 27.

__________

Expedieras till: BOKAB

För kännedom till: Gunilla Carlsson Gremner, registrator Plan
Anna Hedlin, administratör Plan
Ida Brogren, enhetschef Plan
Fredric Norrå, verksamhetschef planering & myndighet
Johan Hellborg, planarkitekt plan
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-06-07
Sida 15 (24)

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING

Justeras sign

§ 79/2022

Beslut - Antagande av detaljplan för industri, Arntorp 2:12, Solbräcke 
verksamhetsområde (Dnr KS2019/1283)
Sammanfattning

Exploatören har fått positivt planbesked 2020-05-13 §150/2020 där även beslutet att planen 
ska vara med byggherredriven planprocess. Exploatören har i och med detta tagit fram 
samrådshandlingar och utredning.

Ändringen av detaljplanen görs väsentligen inom ett naturområde utmed E6:an som 
omgärdas av industriområde. Förslaget har inte bedömts som av principiell betydelse 
eftersom endast en mindre del av naturområdet klassas som naturvärdesklass 3 – påtagligt 
naturvärde. 

Ändringen av detaljplan har varit på samråd under tiden 3 mars 2021 till 21 april 2021 och 
granskning under tiden 31 mars 2022 till 21 april 2022. Inkomna synpunkter har föranlett 
följande förändringar av planförslaget: nya utredningar/revideringar för geoteknik, dagvatten 
och riskanalys har gjorts. Utifrån dessa har nya planbestämmelser för friskluftsintag, 
evakueringsmöjligheter och dagvattenhantering tillkommit.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Beslut - Antagande av detaljplan för industri, Arntorp 2:12, Solbräcke 
verksamhetsområde
Bilaga Detaljplan för Solbräcke verksamhetsområde antagande
Bilaga Granskningsutlåtande
Bilaga Planbeskrivning ändring Solbräcke verksamhetsområde antagande
Bilaga Detaljplan för Solbräcke verksamhetsområde antagande
Bilaga Planbeskrivning ändring Solbräcke verksamhetsområde antagande

Förslag till kommunstyrelsen
Detaljplanen för industri, Arntorp 2:12, Solbräcke Verksamhetsområde i Kungälvs 
kommun antas enligt plan- och bygglagen PBL (2010: 900) kap 5 § 27.

__________

Expedieras till: BOKAB

För kännedom till: Gunilla Carlsson Gremner, registrator Plan
Anna Hedlin, administratör Plan
Ida Brogren, enhetschef Plan
Fredric Norrå, verksamhetschef planering & myndighet
Johan Hellborg, planarkitekt plan
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Postadress: Kungälvs kommun, 442 81 Kungälv. Besöksadress: Ytterbyvägen 2, 442 30 Kungälv.
Telefon: 0303–23 80 00. E-post: kommun@kungalv.se

www.kungalv.se

Tjänsteskrivelse

Sid 1 (6)

Sid 1 (6)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-05-31

Handläggarens namn
Sara Ekelund

2022-05-17

Förslag till beslut- Planbesked för Kastellegården 1:569 (Dnr
KS2022/0430-4)

Sammanfattning

Ansökan avser bostäder inom fastigheten Kastellegården 1:569.

Området är inte detaljplanelagt.

Området ingår i ett större område som i fördjupad översiktsplan för Ytterby (FÖP Ytterby), antagen
2021, benämns som nr. 6 Lilla Smällen. Lilla Smällen avses bebyggas med blandad bebyggelse
främst bostäder men även skolor, förskolor och mindre störande verksamheter och service samt
natur och rekreation och gång- och cykelhuvudstråk. Aktuell ansökan överensstämmer med FÖP
Ytterby.

Innan eventuell detaljplan påbörjas bör ett planprogram för Lilla Smällen tas fram där ny gatu-,
bebyggelse- och grönstruktur beskrivs.

Känt i nuläget är att arkeologi, naturvärden, groddjur och fåglar, förorenad mark, trafik, dagvatten
och VA kommer att behöva utredas under planarbetet.

Antalet bostäder behöver prövas i detaljplanen för att se hur många bostäder som är lämpligt på
platsen bland annat utifrån ett trafikperspektiv.

Befintlig vändslinga som utgör angöringsväg till området väster ifrån, är smal och ej anpassad för
att hantera ett större tillskott av bostäder. Delar av befintlig cykelväg (Västra Porten) kommer därför
att behöva breddas och göras om till gata för att få till en gatuanslutning i norr.

En ny gång- och cykelväg genom området bör byggas vilken kopplas på det befintliga huvudstråket
för gång- och cykel öster ut mot Ytterby centrum och järnvägsstationen.

Öster om området för planansökan ligger fornlämningsområdet Smällen vilket är riksintresse för
kulturmiljövården. Länsstyrelsen har i sitt granskningsyttrande för FÖP Ytterby daterat 2020-10-16,
gjort bedömningen att byggnation inom området för planansökan kan innebära påtaglig skada på
riksintresset och är olämplig ur kulturmiljösynpunkt. Om Länsstyrelsen bedömer att framtida
detaljplan orsakar påtaglig skada på riksintresset har Länsstyrelsen möjlighet att upphäva beslutet
att anta detaljplanen. Detaljplanens utformning behöver därför anpassas efter riksintresset. Av
ovanstående anledning bör detaljplanen handläggas med utökat förfarande.

Luftledningar finns öster om området vilka avger strålning. För att frigöra mark för byggnation inom
angränsande kommunal mark i enlighet med FÖP Ytterby behöver kraftledningarna grävas ner. En
förstudie för att undersöka möjligheten och kostnaden att gräva ner ledningarna har gjorts våren
2022 vilken visar att det är möjligt att gräva ner ledningarna.

Ett positivt planbesked föreslås för byggnation inom fastigheten Kastellegården 1:569, enligt 5 kap.
2 § Plan- och bygglagen (PBL).
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Juridisk bedömning 

Eventuell planläggning enligt förslaget kommer att hanteras utifrån plan- och bygglagen.

Miljöbalkens 2 kap 6 § anger att en åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde ska 
placeras utifrån vad som är lämpligt med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta 
intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön.  

Förvaltningens bedömning
Bakgrund
En komplett begäran om planbesked har inkommit 2022-02-25 och kommunen ska ge planbesked 
inom fyra månader angående avsikten att inleda ett planarbete.

Ansökan avser bostäder inom fastigheten Kastellegården 1:569.

Området är inte detaljplanelagt.

Lagfaren ägare till fastigheten och sökanden är Bonava. 

                     Det aktuella områdets (Kastellegården 1:569) lokalisering i Kungälv redovisas som 
                     skrafferat område.
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                      Det aktuella området (Kastellegården 1:569) redovisas som skrafferat område. 

Bedömning
Området ingår i ett större område som i fördjupad översiktsplan för Ytterby (FÖP Ytterby), antagen 
2021, benämns som nr. 6 Lilla Smällen. Lilla Smällen avses bebyggas med blandad bebyggelse 
främst bostäder men även skolor, förskolor och mindre störande verksamheter och service samt 
natur och rekreation och gång- och cykelhuvudstråk. Aktuell ansökan överensstämmer med FÖP 
Ytterby.

Innan eventuell detaljplan påbörjas bör ett planprogram för det som i FÖP Ytterby benämns som 
område nr. 6 Lilla Smällen tas fram. I planprogrammet bör övergripande ny gatu-, bebyggelse- och 
grönstruktur beskrivas. 

Merparten av marken är jordbruksmark och skogsmark. Inventering av naturvärden, groddjur och 
fåglar behöver göras. Biotopskyddade element som åkerholmar, stenmurar och småvatten kan 
finnas inom området. 

En översiktlig miljöteknisk markundersökning behöver göras för att kartlägga eventuella 
bekämpningsmedel i åkermarken.

Fornlämningar kan finnas inom området och en arkeologisk utredning behöver göras under 
planarbetet. 

Öster om området för planansökan ligger fornlämningsområdet Smällen vilket är riksintresse för 
kulturmiljövården. Länsstyrelsen har i sitt granskningsyttrande för FÖP Ytterby daterat 2020-10-16, 
gjort bedömningen att byggnation inom området för planansökan kan innebära påtaglig skada på 
riksintresset och är olämplig ur kulturmiljösynpunkt. Om Länsstyrelsen bedömer att framtida 
detaljplan orsakar påtaglig skada på riksintresset har Länsstyrelsen möjlighet att upphäva beslutet 
att anta detaljplanen. Inför antagandet av FÖP Ytterby kompletterade kommunen därför riktlinjerna 
för området Lilla Smällen med att risken för påverkan på riksintresset ska utredas i samband med 
framtagande av detaljplan. För att inte skada riksintresset bedömer förvaltningen att tillräckligt 
avstånd i form av ett grönstråk mellan den nya bebyggelsen och riksintresset behöver säkras i 



58/22 Förslag till beslut- Planbesked för Kastellegården 1:569 - KS2022/0430-4 Planbesked för Kastellegården 1:569 : Planbesked för Kastellegården 1:569

4 (6)

detaljplanen. Bebyggelsens skala behöver också anpassas till platsen och detaljplanen bör 
handläggas med utökat förfarande.

Luftledningar finns öster om området vilka avger strålning. För att frigöra mark för byggnation inom 
angränsande kommunal mark i enlighet med FÖP Ytterby behöver kraftledningarna grävas ner. En 
förstudie för att undersöka möjligheten och kostnaden att gräva ner ledningarna har gjorts våren 
2022 vilken visar att det är möjligt att gräva ner ledningarna. 

Byggnation av området för planansökan kommer innebära ökad trafik på befintliga gator i Nordtag. 
Antalet bostäder behöver prövas i detaljplanen för att se hur många som är lämpligt på platsen 
bland annat utifrån ett trafikperspektiv. En trafikutredning behöver göras.

Befintlig vändslinga som utgör angöringsväg till området väster ifrån, är smal och ej anpassad för 
att hantera ett större tillskott av bostäder. Delar av befintlig cykelväg (Västra Porten) kommer därför 
att behöva breddas och göras om till gata för att få till en gatuanslutning i norr. 

I FÖP Ytterby föreslås en ny gång- och cykelväg genom området vilken kan kopplas på det 
befintliga huvudstråket för gång- och cykel öster ut mot Ytterby centrum och järnvägsstationen. 

Kyrkebäcken är recipient för dagvatten inom området. Då översvämning och erosion längs 
Kyrkebäcken förekommer får flödet i bäcken inte öka. Dagvatten inom området för planansökan 
behöver därför fördröjas inom området innan det leds vidare till bäcken. 

En dagvattenutredning och en geoteknisk utredning behöver göras under planarbetet.

I Nordtag finns VA utbyggt. VA till området för planansökan kan byggas ut tidigast under början av 
2025. En VA- utredning behöver göras. 

Nya bostäder innebär ett ökat behov av förskoleplatser. En lokaliseringsutredning för att hitta bra 
platser för nya förskolor i Ytterby pågår.  

Enligt 5 kap. 2 § Plan- och bygglagen (PBL) ska kommunen, på begäran av någon som avser att 
bland annat vidta en åtgärd som kan förutsätta att en detaljplan antas, ändras eller upphävs, i ett 
planbesked redovisa sin avsikt i frågan om att inleda en sådan planläggning. 

Enligt 5 kap. 5 § PBL ska kommunen, om den avser att inleda en planläggning, i planbeskedet 
ange bland annat den tidpunkt då planläggningen enligt kommunens bedömning kommer att ha lett 
fram till ett slutligt beslut om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Planansökan är förenlig med kommunfullmäktiges strategiska mål En ökad samordning mellan 
infrastruktur och byggnation i hela kommunen då en detaljplan kan bidra till planberedskap för 
bostäder. 

En detaljplan för aktuellt område skulle möjliggöra bostadsbebyggelse nära järnvägsstationen i 
Ytterby vilket i sin tur innebär möjligheten för boende att välja andra färdmedel än bilen.
Det skulle i sin tur svara mot det strategiska målet Att underlätta för invånare och företag som vill 
reducera klimatutsläppen.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Planansökan är förenlig med mål nr. 11 Hållbara städer i Agenda 2030 då den innebär byggnation 
av bostäder och gång- och cykelvägar nära kollektivtrafik och befintlig infrastruktur.
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Bedömning utifrån politiska styrdokument 

Planansökan överensstämmer med FÖP Ytterby inom vilken området beskrivs bebyggas med 
blandad bebyggelse främst bostäder men även skolor, förskolor och mindre störande verksamheter 
och service samt natur och rekreation och gång- och cykelhuvudstråk.

Vid eventuellt planarbete ska kommunens dagvattenplan följas. Denna anger bland annat att 
dagvatten i första hand ska fördröjas lokalt på respektive fastighet.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Ny gång- och cykelväg genom området ansluts till befintligt huvudstråk som leder öster ut mot 
järnvägsstationen i Ytterby vilket i sin tur ökar möjligheten för boende att gå, cykla och åka 
kollektivt. Sammanhängande gång- och cykelvägar är också positivt ur ett barnperspektiv då det 
ökar möjligheten för barn att i större utsträckning på egen hand ta sig från bostaden till Ytterby 
centrum. Föreslagen åtgärd möjliggör även boende i närheten av skola och förskola vilket innebär 
korta avstånd för barn att ta sig till skolan.

Området ligger i anslutning till natur vilket möjliggör närhet till rekreation för de boende. 

Området ligger i anslutning till ett område där infrastrukturen redan är utbyggd och därför kan 
föreslagen åtgärd anses vara positiv ur ett skattebetalarperspektiv.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Föreslagen åtgärd kommer att medföra behov av resurssättning till detaljplanearbetet.

Ekonomisk bedömning

Eventuell planläggning kommer att föregås av att plankostnadsavtal upprättas med exploatören.

Exploatören kommer att delfinansiera byggnation av gator och gång- och cykelvägar.

Förslag till beslut
1. Ett positivt planbesked ges för byggnation inom fastigheten Kastellegården 1:569, 
enligt 5 kap. 2 § Plan- och bygglagen (PBL).
2. Planläggning bedöms preliminärt, under nu kända förutsättningar, kunna påbörjas 2028 
och detaljplan antas 2030. Denna uppskattning kan ändras. 

Avgift: 19 320 kr
Avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 
 

Övriga upplysningar
Detta beslut kan inte överklagas.

Fredric Norrå Anders Holm
Verksamhetschef Sektorchef
Planering och myndighet Samhälle och utveckling
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Expedieras till: Bonava, mikaela.ropel@bonava.com
Gunilla Carlsson Gremner, Plan/Samhälle och Utveckling
Anna Hedlin/Plan, Samhälle och utveckling
Ida Brogren, Plan/Samhälle och utveckling 
Fredric Norrå, planering och myndighet/Samhälle och Utveckling
Anders Holm, Samhälle och utveckling
Amanda Staf, Projektenheten/Samhälle och utveckling
Sara Ekelund, Plan/Samhälle och Utveckling
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From: mikaela.ropel@bonava.com
Sent: Fri, 25 Feb 2022 15:19:00 +0000
To: Kungälvs kommun
Subject: Begäran om planbesked Kungälv Kastellegården 1:569
Attachments: Begäran om planbesked Kungälv Kastellegården 1.569 inkl bilaga.pdf, Fullmakt -
ansökan om planbesked (Kungälv Kastellegården 1.569) - # 101756 v1.DOCX - signerat.pdf
Categories: SANDRA

Hej,
Bifogat finns Begäran om planbesked för fastigheten Kungälv Kastellegården 1:569

Med vänlig hälsning

Mikaela Ropel Bonava Sverige AB
Development Manager

M: +46721472391

mikaela.ropel@bonava.com

Östra Hamngatan 5
411 10 Göteborg, Sweden

Org nr: 556726-4121
bonava.se
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Begäran om planbesked 
Kastellegården 1:569  - Kungälv 

Bilaga 1

Bonava Sverige AB 
556726 - 4121

Mikaela Ropel
mikaela.ropel@bonava.com 

0721 47 23 91

2022 02 25
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Bonavas vision för området
Kastellgården 1:569 är i Ytterbys fördjupade översiktsplan utpekat som ett utvecklingsområde för 
bostadsbebyggelse och en plats där Bonava nu vill påbörja planarbetet och bidra med ett tillskott nya 
stationsnära bostäder. Bonavas vision är att bygga lyckliga grannskap, platser där människor känner tillhörighet, 
trivs och vill vara. Privata trädgårdar och bostadsgårdar, gemensamma gröningar, parker, sociala umgängesytor 
och gatuträd bidrar till att göra området både trivsamt och ekologiskt värdefullt. 

Planansökan avser Kastellegården 1:569 som kan bebyggas självständigt med 100–120 enheter och utgör en 
naturligt fortsättning på Nordtag som idag bebyggs. Planområdet ansluter till redan befintligt vägnät i Nordtag 
och skyddsavstånd till befintliga kraftledningar är beaktade, vilket gör att förutsättningar finns för att bebygga 
planområdet inom närtid.

Bonava vill genom denna ansökan och process bidra till utvecklingen av stationssamhället Ytterby och föreslår 
en byggherredriven planprocess som vi tidigare har erfarenhet av inom bl.a. Kungälvs kommun.

Principer för vidare arbete 
• Planen utformas för en etappvis utbyggnad av Lilla Smällen där Bonavas fastighet utgör ett första steg och 

kan bebyggas utan att ledningarna grävs ner, men med skyddsavstånd.
• Trädgårdsstad med en blandning av radhus, kedjehus, parhus och flerfamiljshus i trädgårdsstadens skala. 
• Flerfamiljshusen byggs i en lägre skala och placeras utmed viktiga stråk, utan att vara framträdande från 

Smällen. 
• Gatorna görs genomgående för att öka både tillgänglighet och trygghet. GC-vägar genom området knyter an 

till centrum och stationen som ligger 500-1000 meter bort.
• Dagvattenstrategin för området bygger på öppna dagvattenlösningar som omhändertar och fördröjer 

dagvatten, och bidrar med ett estetiskt, pedagogiskt och ekologiskt inslag i området. 
• Bebyggelsen anpassas efter platsens förutsättningar, till exempel föreslås befintliga natur- och kulturvärden 

som stenmurar och åkerholmar sparas som del av platsens identitet. 
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Planförslag för området

Situationsionplan - Bonavas fastighet byggs som en egen etapp och fortsättning på Nordtag. Resten av Lilla 

Smällen kan utvecklas på sikt i samband med en nedgrävning av kraftledningarna där situationsplanen visar en 

tänkbar utveckling av hela området. 

Vissa natur- och kulturvärden omfattas av biotopskyd-

det, såsom stenmurar och åkerholmar, och blir värde-

fulla inslag i grönstrukturen. 
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Referensprojekt

10
- BOSTÄDER UTAN SKOLA -

Kode Trädgårdsby, Kungälvs kommun 

Illustrationerna visar ett förslag för utveckling av Kode som Bonava tog fram tillsammans med Derome och 

Liljewalls arkitekter. Förslaget presenterade för kommunen våren 2020 och utgår från trädgårdsstadens ideal 

med förslag på nya bostäder, skola, torg och parker.

Kareby äng, Kungälvs kommun

Illustrationerna visar en del av Kareby äng där Bonava tillsammans med kommunen har utvecklat detaljplanen i 

en byggherredriven planprocess. Området byggs just nu och vissa etapper är redan färdigbyggda och inflyttade. 
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BONAVA

HEM SOM UTGÅR 
FRÅN MÄNNISKAN

DYNAMISKT 
GRANNSKAP MED 

VARIATION

SAMHÄLLS-
ENGAGEMANG

Happy neighbourhood tool: Bonavas verktyg för säkerställa social, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet i alla projekt. 

The

Home

Society 
at Large

The

Neighbour-
hood

Bonava är en ledande bostadsutvecklare i Europa med syftet att skapa lyckliga grannskap för fler. Bolaget är 
den första bostadsutvecklaren i Europa att få sina klimatmål godkända av Science Based Targets initiative. 
Med sina 2 100 medarbetare utvecklar Bonava bostäder i Tyskland, Sverige, Finland, Norge, S:t Petersburg, 
Estland, Lettland och Litauen, med en nettoomsättning om cirka 15,5 miljarder kronor år 2021. Bonavas aktier 
och gröna obligation är noterade på Nasdaq Stockholm.

Bonava fokuserar på storstadsregioner med en tydlig tillväxt och en stabil lokal arbetsmarknad, som skapar 
efterfrågan på nya bostäder över tid. Vi förädlar byggbar mark till prisvärda och hållbara bostadsmiljöer som 
anpassas till såväl de boendes önskemål och behov som områdets unika förutsättningar. Härigenom bidrar 
Bonava till att skapa nya levande stadsdelar. Bonava erbjuder både flerbostadshus och enfamiljshus och 
utvecklar bostäder åt konsumenter, för egen förvaltning eller åt investerare, tillsammans med kommuner och 
andra aktörer.

Hållbar stadsutveckling

Bonava har gedigen erfarenhet av stora stadsutvecklingsprojekt i nära samarbete med kommuner och andra 
byggherrar. Som en av de ledande aktörerna inom medborgardriven dialog i stadsutvecklingsprocessen 
säkerställer Bonava levande områden i enlighet med de boendes villkor och behov. Dessutom medför ett högt 
medborgarengagemang att antalet överklaganden av detaljplan minskar väsentligt. Exempel på iterativa och 
inkluderande stadsutvecklingsprojekt där Bonava har varit drivande är bland annat Sigtuna stadsängar, Södra 
ekkällan i Linköping, Tollare i Nacka och Tomtebo gård i Umeå, för att nämna några. 

Vi vet att ett hus blir ett hem när du känner platsen och människorna runtomkring dig. Därför är vi på Bonava 
noga med att inte bara bygga bostäder utan att också skapa levande grannskap där människor känner 
tillhörighet, trivs och vill vara. För att uppnå vår vision om social, ekonomisk, ekologisk och demokratisk 
hållbarhet har vi utvecklat ett strukturerat arbetssätt och metod; Happy Neighbourhood Tool. Vi utgår från varje 
plats unika förutsättningar som vi fångar upp för att tillföra mervärden sett till både husen som vi bygger och 
området som de är placerade i. På så sätt skapar vi trygga och jämställda mötesplatser som är hållbara över tid 
liksom att vi värnar om platsens naturvärden och skapar resilienta områden där det är lätt att ha en långsiktigt 
hållbar livsstil. 
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Rimliga boendekostnader till en bredare målgrupp 

Bonava bygger just nu cirka 9 800 nya bostäder i 
åtta länder och har egen kompetens med allt ifrån 
affärsutveckling, projektutveckling, designstudio med egna 
arkitekter, samt produktionsavdelning, till juridik, ekonomi 
och marknad. Det ger oss gedigen kunskap och skapar 
trygghet för ett smidigt genomförande för såväl kommunen, 
medborgare som kunder.  
 
Vår storlek ger oss unika inköpsfördelar så att vi kan leverera 
prisvärda bostäder till en bredare målgrupp. Med vår egen 
produktionsstyrning kan vi optimera byggprocessen och 
genom effektiv upphandling med delad entreprenad kan vi 
ytterligare hålla nere priser till slutkund. 

Bonavas strategi för målgrupp och arkitektur

Vårt klimatavtryck

Bonava tar ett stort ansvar för vår miljöpåverkan. Bonava har som första bostadsutvecklare i norra Europa 
förbundit sig till Science Based Targets Initiative, vilket innebär att vi har fastställt klimatmål i enlighet med 1,5 
graders-målet för den globala uppvärmningen. Bonava förbinder sig att minska bolagets direkta koldioxidutsläpp 
med ett absolut mål om 50 procent, och att minska hela värdekedjans koldioxidutsläpp med ett intensitetsmål 
om 50 procent per produktionsstartad bostad, till år 2030 jämfört med 2018. Science Based Targets initiative 
är ett samarbete mellan Carbon Disclosure Project (CDP), FN:s Global Compact(UNGC), World Resources 
Institute(WRI) och Världsnaturfonden (WWF).

Bonavas gröna finansieringsramverk möjliggör finansiering av vår bostadsutveckling med gröna obligationer och 
gröna lån med syfte att ytterligare främja positiva miljöeffekter. Det vi bygger är energieffektivt, resursoptimerat 
samt nyttjar hälsosamma, giftfria material. Därför har vi valt att
Svanenmärka alla våra hus, ofta kompletterat med solceller för ökad effektivitet.

Finansiering

Bonava-koncernen finansierar sina helägda dotterbolag (bland andra Bonava Sverige AB) via moderbolaget 
Bonava AB. Bonava AB har enligt 2021 års bokslut 8,3 miljarder kr i eget kapital av det totala kapitalet för 
tillgångar om 23,7 miljarder kr. Det motsvarar en soliditet om 35,1%.
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Fullmakt  

 
 
 

 

Härmed befullmäktigas Mikaela Ropel, Nicklas Armus och Maria Warringer att, självständigt och 

var för sig, företräda Bonava Sverige AB, org.nr 556726-4121, (”Bolaget”) vid ansökan om 

planbesked gällande fastigheten Kungälv Kastellegården 1:569 (”Fastigheten”) till Kungälvs 

kommun (”Kommunen”). 
  

Fullmakten omfattar (men är inte begränsad till) rätt att i Bolagets namn och för Bolagets 

räkning: 

 

- upprätta, underteckna och inge ansökan om planbesked (jämte därtill hörande 

handlingar) avseende Fastigheten till Kommunen, inklusive eventuella tillägg och 

ändringar till sådan ansökan; samt 

 

- i övrigt vidta de åtgärder som enligt de befullmäktigades bedömning är erforderliga för 

att nu nämnda ansökan ska kunna ges in och planbesked kunna erhållas.  

 

Ombudets laga åtgärder godkänns härigenom. 

 

Fullmakten gäller fram till dess att planbesked avseende Fastigheten har erhållits från 

Kommunen, dock längst ett år efter att fullmakten har utfärdats.  

 

  

 Stockholm den 23 februari 2022 

 

BONAVA SVERIGE AB 

 

 

 

 

_________________________ 

Fredrik Hemborg 

 

 

 

 

_________________________ 

Josefin Elf 

 

 

 

 

 

Fredrik Hemborg (23 Feb 2022 19:36 GMT+1)

Josefin Elf (24 Feb 2022 07:51 GMT+1)
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UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING

Justeras sign

§ 80/2022

Planbesked för Kastellegården 1:569 (Dnr KS2022/0430)
Sammanfattning
Ansökan avser bostäder inom fastigheten Kastellegården 1:569. Området är inte 
detaljplanelagt. Området ingår i ett större område som i fördjupad översiktsplan för Ytterby 
(FÖP Ytterby), antagen 2021, benämns som nr. 6 Lilla Smällen. Lilla Smällen avses bebyggas 
med blandad bebyggelse främst bostäder men även skolor, förskolor och mindre störande 
verksamheter och service samt natur och rekreation och gång- och cykelhuvudstråk. Aktuell 
ansökan överensstämmer med FÖP Ytterby.

Innan eventuell detaljplan påbörjas bör ett planprogram för Lilla Smällen tas fram där ny 
gatu-, bebyggelse- och grönstruktur beskrivs.
Känt i nuläget är att arkeologi, naturvärden, groddjur och fåglar, förorenad mark, trafik, 
dagvatten och VA kommer att behöva utredas under planarbetet. 
Antalet bostäder behöver prövas i detaljplanen för att se hur många bostäder som är lämpligt 
på platsen bland annat utifrån ett trafikperspektiv.

Befintlig vändslinga som utgör angöringsväg till området väster ifrån, är smal och ej 
anpassad för att hantera ett större tillskott av bostäder. Delar av befintlig cykelväg (Västra 
Porten) kommer därför att behöva breddas och göras om till gata för att få till en 
gatuanslutning i norr. 
En ny gång- och cykelväg genom området bör byggas vilken kopplas på det befintliga 
huvudstråket för gång- och cykel öster ut mot Ytterby centrum och järnvägsstationen. 

Öster om området för planansökan ligger fornlämningsområdet Smällen vilket är 
riksintresse för kulturmiljövården. Länsstyrelsen har i sitt granskningsyttrande för FÖP 
Ytterby daterat 2020-10-16, gjort bedömningen att byggnation inom området för 
planansökan kan innebära påtaglig skada på riksintresset och är olämplig ur 
kulturmiljösynpunkt. Om Länsstyrelsen bedömer att framtida detaljplan orsakar påtaglig 
skada på riksintresset har Länsstyrelsen möjlighet att upphäva beslutet att anta detaljplanen. 
Detaljplanens utformning behöver därför anpassas efter riksintresset. Av ovanstående 
anledning bör detaljplanen handläggas med utökat förfarande.

Luftledningar finns öster om området vilka avger strålning. För att frigöra mark för 
byggnation inom angränsande kommunal mark i enlighet med FÖP Ytterby behöver 
kraftledningarna grävas ner. En förstudie för att undersöka möjligheten och kostnaden att 
gräva ner ledningarna har gjorts våren 2022 vilken visar att det är möjligt att gräva ner 
ledningarna. 
Ett positivt planbesked föreslås för byggnation inom fastigheten Kastellegården 1:569, enligt 
5 kap. 2 § Plan- och bygglagen (PBL).

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Planbesked för Kastellegården 1:569
Bilaga Komplettering KG_220419_sitplaner_A_B
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Bilaga Begäran om planbesked Kungälv Kastellegården 1_569.msg
Bilaga Begäran om planbesked Kungälv Kastellegården 1.569 inkl bilaga.pdf
Bilaga Fullmakt - ansökan om planbesked (Kungälv Kastellegården 1.569)  - # 101756 
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Förslag till kommunstyrelsen
1. Ett positivt planbesked ges för byggnation inom fastigheten Kastellegården 1:569, 
enligt 5 kap. 2 § Plan- och bygglagen (PBL).
2. Planläggning bedöms preliminärt, under nu kända förutsättningar, kunna 
påbörjas 2028 och detaljplan antas 2030. Denna uppskattning kan ändras. 

Avgift: 19 320 kr
Avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 
 

Övriga upplysningar
Detta beslut kan inte överklagas.

__________

Expedieras till: 
Bonava, mikaela.ropel@bonava.com
Gunilla Carlsson Gremner, Plan/Samhälle och Utveckling
Anna Hedlin/Plan, Samhälle och utveckling
Ida Brogren, Plan/Samhälle och utveckling
Fredric Norrå, planering och myndighet/Samhälle och Utveckling
Anders Holm, Samhälle och utveckling
Amanda Staf, Projektenheten/Samhälle och utveckling
Sara Ekelund, Plan/Samhälle och Utveckling
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§ 80/2022

Planbesked för Kastellegården 1:569 (Dnr KS2022/0430)
Sammanfattning
Ansökan avser bostäder inom fastigheten Kastellegården 1:569. Området är inte 
detaljplanelagt. Området ingår i ett större område som i fördjupad översiktsplan för Ytterby 
(FÖP Ytterby), antagen 2021, benämns som nr. 6 Lilla Smällen. Lilla Smällen avses bebyggas 
med blandad bebyggelse främst bostäder men även skolor, förskolor och mindre störande 
verksamheter och service samt natur och rekreation och gång- och cykelhuvudstråk. Aktuell 
ansökan överensstämmer med FÖP Ytterby.

Innan eventuell detaljplan påbörjas bör ett planprogram för Lilla Smällen tas fram där ny 
gatu-, bebyggelse- och grönstruktur beskrivs.
Känt i nuläget är att arkeologi, naturvärden, groddjur och fåglar, förorenad mark, trafik, 
dagvatten och VA kommer att behöva utredas under planarbetet. 
Antalet bostäder behöver prövas i detaljplanen för att se hur många bostäder som är lämpligt 
på platsen bland annat utifrån ett trafikperspektiv.

Befintlig vändslinga som utgör angöringsväg till området väster ifrån, är smal och ej 
anpassad för att hantera ett större tillskott av bostäder. Delar av befintlig cykelväg (Västra 
Porten) kommer därför att behöva breddas och göras om till gata för att få till en 
gatuanslutning i norr. 
En ny gång- och cykelväg genom området bör byggas vilken kopplas på det befintliga 
huvudstråket för gång- och cykel öster ut mot Ytterby centrum och järnvägsstationen. 

Öster om området för planansökan ligger fornlämningsområdet Smällen vilket är 
riksintresse för kulturmiljövården. Länsstyrelsen har i sitt granskningsyttrande för FÖP 
Ytterby daterat 2020-10-16, gjort bedömningen att byggnation inom området för 
planansökan kan innebära påtaglig skada på riksintresset och är olämplig ur 
kulturmiljösynpunkt. Om Länsstyrelsen bedömer att framtida detaljplan orsakar påtaglig 
skada på riksintresset har Länsstyrelsen möjlighet att upphäva beslutet att anta detaljplanen. 
Detaljplanens utformning behöver därför anpassas efter riksintresset. Av ovanstående 
anledning bör detaljplanen handläggas med utökat förfarande.

Luftledningar finns öster om området vilka avger strålning. För att frigöra mark för 
byggnation inom angränsande kommunal mark i enlighet med FÖP Ytterby behöver 
kraftledningarna grävas ner. En förstudie för att undersöka möjligheten och kostnaden att 
gräva ner ledningarna har gjorts våren 2022 vilken visar att det är möjligt att gräva ner 
ledningarna. 
Ett positivt planbesked föreslås för byggnation inom fastigheten Kastellegården 1:569, enligt 
5 kap. 2 § Plan- och bygglagen (PBL).

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Planbesked för Kastellegården 1:569
Bilaga Komplettering KG_220419_sitplaner_A_B
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Förslag till kommunstyrelsen
1. Ett positivt planbesked ges för byggnation inom fastigheten Kastellegården 1:569, 
enligt 5 kap. 2 § Plan- och bygglagen (PBL).
2. Planläggning bedöms preliminärt, under nu kända förutsättningar, kunna 
påbörjas 2028 och detaljplan antas 2030. Denna uppskattning kan ändras. 

Avgift: 19 320 kr
Avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 
 

Övriga upplysningar
Detta beslut kan inte överklagas.
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Tjänsteskrivelse

Sid 1 (3)

Sid 1 (3)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-05-31

Handläggarens namn
Marielle Månskär

2022-04-21

Svar på remiss - Årlig avstämning av
trafikförsörjningsprogrammet för Västra Götaland 2021 (Dnr
KS2022/0598-4)

Sammanfattning

En remiss har inkommit från Västra Götalandsregionen via Göteborgsregionens kommunalförbund.
Enligt de beslutade samverkansformerna kring kollektivtrafiken i Västra Götaland ska Västra
Götalandsregionen årligen göra en avstämning av arbetet med implementeringen av
trafikförsörjningsprogrammet och redovisa uppföljning av de mål som satts upp. Kommunerna ges
då möjlighet att via de delregionala kollektivtrafikråden lämna yttranden på arbetet med att utveckla
kollektivtrafiken.

Förslag till beslut kommer att beredas via GR:s kollektivtrafiknätverk inför beslut i
förbundsstyrelsen/ delregionala kollektivtrafikrådet 30 september 2022. Kommunernas synpunkter
lämnas till GR via kollektivtrafiknätverket senast 30 juni 2022. Inspelet från Kungälvs kommun
kommer tillsammans med de andra GR-kommunernas svar bearbetas till ett gemensamt svar till
Västra Götalandsregionen.

Svar på frågorna i remissen ges i Bilaga 1 Kungälv kommuns svar på årlig avstämning av
trafikförsörjningsprogrammet för Västra Götaland 2021.

Förslag till beslut
Upprättat förslag till svar i bilaga 1 Kungälv kommuns svar på årlig avstämning av
trafikförsörjningsprogrammet för Västra Götaland 2021 antas som Kungälv kommuns svar på
remissen.

Juridisk bedömning

Juridisk bedömning är inte relevant i ärendet.

Förvaltningens bedömning

En remiss har inkommit från Västra Götalandsregionen via Göteborgsregionens kommunalförbund.
Enligt de beslutade samverkansformerna kring kollektivtrafiken i Västra Götaland ska Västra
Götalandsregionen årligen göra en avstämning av arbetet med implementeringen av
trafikförsörjningsprogrammet och redovisa uppföljning av de mål som satts upp. Kommunerna ges
då möjlighet att via de delregionala kollektivtrafikråden lämna yttranden på arbetet med att utveckla
kollektivtrafiken.

Svaren ger Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd värdefullt underlag till bland annat
prioriteringar inför kommande uppdrag till Västtrafik, inom ramen för gällande
trafikförsörjningsprogram. Samlat ger de årliga avstämningarna också inspel till revidering av
trafikförsörjningsprogrammet.

Den årliga avstämningen innehåller i år dels uppföljning av trafikförsörjningsprogrammet för 2021
och frågeställningar kopplat till uppföljningen, dels en aktualisering av miljö- och klimatstrategin.
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Förslag till beslut kommer att beredas via GR: s kollektivtrafiknätverk inför beslut i
förbundsstyrelsen/ delregionala kollektivtrafikrådet 30 september 2022. Kommunernas synpunkter 
lämnas till GR via kollektivtrafiknätverket senast 30 juni 2022. Inspelet från Kungälvs kommun 
kommer tillsammans med de andra GR-kommunernas svar bearbetas till ett gemensamt svar till 
Västra Götalandsregionen.

Västra Götalandsregionen önskar svar på följande frågor.
Trafikförsörjningsprogrammet:

 Reflektioner kring måluppfyllelsen för 2021 och utmaningarna med att marknadsandelen, 
resandet och ekonomin för kollektivtrafiken försämrats med anledning av pandemin.

 Hur kan vi hjälpas åt att vända utvecklingen? Hur kan vi verka för det ”nya normala” där 
hållbara resvanor är norm? Vilken roll kan och bör digitaliseringen spela?

 Programmet innehåller fyra fokusområden som kräver samverkan för att nå framgång. 
Vilka möjligheter ser ni att bidra till de olika fokusområdena? Exemplifiera gärna.

 Övriga synpunkter/kommentarer?
Uppföljningsrapporten:

 Har ni nytta av uppföljningsrapporten? På vilket sätt?
 Uppföljningsrapporten innehåller ett nytt avsnitt som beskriver genomförandet av 

programmet i form av vad som har skett kopplat till strategier och fokusområden. Detta har 
varit efterfrågat som åtgärd vid tidigare avstämning och är i linje med det nya programmet. 
Vi ser fram emot era synpunkter på den nya strukturen.

Förvaltningens bedömning och svar på frågorna ges i bilaga 1. 

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Genom remissen ges Kungälv kommun möjlighet att påverka utvecklingen av kollektivtrafiken i 
regionen. Delaktighet i utvecklingen av kollektivtrafiken är centralt för det fortsatta arbetet med  
kommunstyrelsens resultatmål Ökad kollektiv jobbpendling och Minskade utsläpp i luft och 
vattendrag.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Ärendet har koppling till flera mål i Agenda 2030. Remissvaret är ett inspel till regionens utveckling 
av kollektivtrafiken och påverkar därmed utvecklingen i relation till målen. 

 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 11 Hållbara städer och samhällen
 13 Bekämpa klimatförändringarna

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Ärendet har koppling till Trafikplan 2017 och Plan för konkurrenskraftig kollektivtrafik som ingår i 
Trafikplanen. I plan för konkurrenskraftig kollektivtrafik beskrivs ansvarsförhållandet och 
samverkansprocessen mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna gällande 
kollektivtrafikens utveckling. 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
I samverkansprocessen med Göteborgsregionen och Västra Götalandsregionen har Kungälvs 
kommun möjlighet att påverka kollektivtrafikens utveckling som är viktig ur ett medborgarperspektiv, 
i synnerhet för barn och unga som inte har möjlighet att använda bil för längre resor. 
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Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv är inte relevant i ärendet. 

Ekonomisk bedömning
Upprättat svar på remissen innebär inga ekonomiska konsekvenser för kommunen. 

Förslag till beslut
1. Upprättat förslag till svar i bilaga 1 antas som Kungälv kommuns svar på remissen. 

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

samhällsbetalda resor

Expedieras till: 

För kännedom till:
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Kungälv kommuns svar på remiss för
årlig avstämning av
trafikförsörjningsprogrammet för Västra
Götalandsregionen 2021
Till Göteborgsregionens kommunalförbund

Kungälv kommuns diarienummer: KS2022/0598

Handläggare: Marielle Månskär, kollektivtrafiksamordnare

Trafikförsörjningsprogrammet:

Reflektioner kring måluppfyllelsen för 2021 och utmaningarna med att
marknadsandelen, resandet och ekonomin för kollektivtrafiken
försämrats med anledning av pandemin.

Måluppfyllelse för 2021 var väntad med tanke på rådande restriktioner och pandemi.
Kommunen gör däremot en reflektion av att tillgänglighetsanpassade hållplatser har
ökat och ser positivt på detta.

Kommunen ser stora utmaningar med att ta tillbaka antalet resenärer och återfå
samma och större resandeunderlag än innan pandemin men att en kombination av
medborgares vilja och medvetenhet om behovet av en omställning för klimatets skull
samt ökade bränslepriser kan öppna upp för ett ökat hållbart resande. För en sådan
omställning krävs en attraktiv kollektivtrafik som är enkel, trygg, tillgänglig, snabb och
prisvärd.

Det kommer krävas större satsningar på kollektivtrafiken än tidigare och att regionen
prioriterar och marknadsför kollektivtrafiken mer än tidigare samt att inte göra för
stora förändringar i linjenätet.

Många väg- och spårarbeten kommer att ske under de kommande åren i
Göteborgsregionen vilket också kan leda till att kollektivtrafiken hämtar tillbaka
förlorade kollektivtrafikresenärer. Samverkan mellan Regionen, Västtrafik och
kommunen är en framgångsfaktor för att återfå resenärer, dock önskar Kungälv se
att Västtrafik och Regionen påvisar vilka strategier som förordas och att
kommunperspektivet tas in mer i utvecklingsarbetet.

Hur kan vi hjälpas åt att vända utvecklingen? Hur kan vi verka för det
”nya normala” där hållbara resvanor är norm? Vilken roll kan och bör
digitaliseringen spela?
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Kommunen förtätar i kollektivtrafiknära lägen för en god och hållbar
samhällsplanering. Detta skapar möjligheter för fler att resa hållbart men kommunen
saknar Regionens och Västtrafiks proaktiva satsningar på kollektivtrafiken. Att
endast tillsätta kollektivtrafik där resandeunderlaget medger det, skapar en
osäkerhet för medborgaren och kommunen. Därför är det positivt att Västtrafik tar
fram riktlinjer för vilket utbud som kan förväntas i olika typer av förtätningar.

Regionen och Västtrafik behöver förtydliga vad som menas med det ”nya normala”
för kommuner i Göteborgsregionen då det med all säkerhet skiljer sig åt beroende på
kommunala förutsättningar och geografisk placering i regionen.

Ett sätt att göra hållbara resvanor till en norm kan handla om att faktiskt ställa de
olika färdsätten mot varandra och belysa vinsterna med de hållbara alternativen. För
det ändamålet spelar ju digitaliseringen en stor roll och har goda möjligheter att
påverka i en positiv riktning för ett ändrat färdsätt.

Programmet innehåller fyra fokusområden som kräver samverkan för att
nå framgång. Vilka möjligheter ser ni att bidra till de olika
fokusområdena? Exemplifiera gärna.

Driva på och underlätta för hållbara resval: Här saknas påverkansprojekt för
kollektivtrafiken, kommunen ser med fördel fler projekt för det ändamålet. Dock kan
kommunen bidra med att marknadsföra kommunspecifik information med kopplingar
till vilken kollektivtrafik som faktiskt finns i kommunen. Hur man kan pendla till och
från samt inom kommunen men också hur man kan resa på fritiden. Detta görs med
fördel på kommunens hemsida i samverkan mellan kommun, kranskommuner och
Västtrafik.

Kombinerad mobilitet: Trepartsförsäljning är väldigt intressant och finns potential för i
Kungälv, framför allt med koppling på pendelparkering i centrala lägen.

Samhällsplanering och kollektivtrafik: Kungälvs kommun har arbetat upp en mycket
god samverkan med Västtrafik för tidiga skeden. Det finns också utbildningsmaterial
framtaget för kommunen att använda i syfte att öka kunskaperna internt för
medarbetare inom plan och projektenheter.

Driva på och styra forskning och innovation: Mindre möjlighet med positivt med
VGRs prioriterade forskningsområden

Övriga synpunkter/kommentarer?

Som alltid för en kommun som Kungälv med många pågående projekt och stor
förtätning och potential vill vi passa på att lyfta in de viktiga aspekterna med att våga
möta och satsa på det potentiella resandet och inte bara utgå från det faktiska.

Tågutvecklingen på södra Bohusbanan bör, som vi tidigare spelat in, få de
satsningar som är nödvändiga för att klara utvecklingen i och kring Ytterby.
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Matartrafiken i Kungälvs stadskärna behöver synkas med tåg i Ytterby samt utbudet
vid Resecentrum och E6

Uppföljningsrapporten:

Har ni nytta av uppföljningsrapporten? På vilket sätt?

Rapporten har bra struktur och är tydlig. Önskemål finns om översikt för de olika
delregionerna.

Uppföljningsrapporten innehåller ett nytt avsnitt som beskriver
genomförandet av programmet i form av vad som har skett kopplat till
strategier och fokusområden. Detta har varit efterfrågat som åtgärd vid
tidigare avstämning och är i linje med det nya programmet.

Bra.
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From: Gunnel Rydberg
Sent: Mon, 21 Mar 2022 12:33:29 +0000
To: diarium.ks@ockero.se; diarium.sb@ockero.se; kommun@ale.se;
Kommun@Harryda.se (kommun@harryda.se); kommun@kungsbacka.se; kommun@lerum.se;
kommun@stenungsund.se; kommun@tjorn.se; kommunen@lillaedet.se;
kommunstyrelsen@alingsas.se; kontakt@molndal.se; kundcenter@partille.se;
maria.renfors@stenungsund.se; Registrator; stadsledningskontoret@stadshuset. goteborg. se
(stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se)
Cc: Diarium
Subject: Årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet för Västra Götaland
Attachments: Remissbrev årlig avstämning om trafikförsörjningsprogrammet 2021.pdf, ~ KTN
2022-00032-2 Bilaga Aktualisering av Miljö- och klimatstrategi för kollektivtrafiken i Väs
2981152_5_1.pdf, Uppföljning TFP 2021.PDF
Categories: Orange kategori

Till kom munstyrelsen!

Här översänds för kännedom remiss från Väst ra Götalandsregionen t il l delregionala kollekt ivt rafikrådet.
Förslag t il l beslut kom mer at t beredas via GR: s kollekt ivt rafiknätverk inför beslut i
förbundsstyrelsen/ delregionala kollekt ivt rafikrådet 30 septem ber 2022.

Komm unernas synpunkter läm nas t ill GR  via kollekt ivt rafiknätverket senast 3 0 juni 2 0 22 .
För eventuella frågor, kontakta: Anna Gustafsson, GR

Vänliga hälsningar,
Anna Gustafsson

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Anna Gustafsson
Regionplanerare
Göteborgsregionen (GR)
Avdelning
Telefon: 031-335 53 34
www.goteborgsregionen.se
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Remissbrev 
Datum 2022-03-21 
Diarienummer KTN 2021-00173 

Västra Götalandsregionen 
Koncernkontoret 
Handläggare: Sara Eriksson och Martin 
Elofsson 
Telefon: 0707-30 25 93 och 0730-83 78 58 
E-post: sara.eriksson@vgregion.se och 
martin.elofsson@vgregion.se 

Till de delregionala kollektivtrafikråden 

Remissbrev årlig avstämning om 
trafikförsörjningsprogrammet 2021 
Enligt de beslutade samverkansformerna kring kollektivtrafiken i Västra Götaland 
ska Västra Götalandsregionen årligen göra en avstämning av arbetet med 
implementeringen av trafikförsörjningsprogrammet och redovisa uppföljning av 
de mål som satts upp. Kommunerna ges då möjlighet att via de delregionala 
kollektivtrafikråden lämna yttranden på arbetet med att utveckla kollektivtrafiken.  

Samverkansformerna utvärderades 2020, vilket ledde till reviderade 
samverkansformer 2021. I samband med utvärderingen identifierades ett antal 
förbättringsområden. Därför har ett utvecklingsarbete ihop med 
kommunalförbunden och Västtrafik påbörjats. Kommunernas tjänstepersoner i 
våra gemensamma nätverk kommer att involveras under 2022. Arbetet kommer 
utvärderas först nästa år i samband med årlig avstämning. 

Den årliga avstämningen innehåller i år dels uppföljning av 
trafikförsörjningsprogrammet för 2021 och frågeställningar kopplat till 
uppföljningen, dels en aktualisering av miljö- och klimatstrategin.  

Uppföljning av trafikförsörjningsprogrammet för 2021 
Årets uppföljningsrapport innehåller både en del som beskriver måluppfyllelsen 
och en del som beskriver genomförandet av programmet. I genomförandet ingår 
de strategier och fyra fokusområden som är en del av 
trafikförsörjningsprogrammet.  

Dialog i DKR under våren 
Under vårens DKR-möten presenteras uppföljningen av 
trafikförsörjningsprogrammet och i samband med det förs en dialog om 
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kollektivtrafikens utveckling i förhållande till målen, som underlag för uppdraget 
till Västtrafik. 

Vi önskar svar på följande frågor: 
Trafikförsörjningsprogrammet:  

• Reflektioner kring måluppfyllelsen för 2021 och utmaningarna med att 
marknadsandelen, resandet och ekonomin för kollektivtrafiken försämrats 
med anledning av pandemin. 
• Hur kan vi hjälpas åt att vända utvecklingen? Hur kan vi verka för det 

”nya normala” där hållbara resvanor är norm? Vilken roll kan och bör 
digitaliseringen spela?   

• Programmet innehåller fyra fokusområden som kräver samverkan för att 
nå framgång. Vilka möjligheter ser ni att bidra till de olika 
fokusområdena? Exemplifiera gärna. 

• Övriga synpunkter/kommentarer?  

 
Uppföljningsrapporten: 

• Har ni nytta av uppföljningsrapporten? På vilket sätt? 
• Uppföljningsrapporten innehåller ett nytt avsnitt som beskriver 

genomförandet av programmet i form av vad som har skett kopplat till 
strategier och fokusområden. Detta har varit efterfrågat som åtgärd vid 
tidigare avstämning och är i linje med det nya programmet.  
Vi ser fram emot era synpunkter på den nya strukturen. 

Det är en möjlighet för kommunerna att via kollektivtrafikråden inkomma med 
inspel och synpunkter.  

Svaren ger Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd värdefullt underlag 
till bland annat prioriteringar inför kommande uppdrag till Västtrafik, inom ramen 
för gällande trafikförsörjningsprogram. Samlat ger de årliga avstämningarna 
också inspel till revidering av trafikförsörjningsprogrammet. 
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Aktualisering av VGRs Miljö- och klimatstrategi för 
kollektivtrafiken  
Vi skickar en aktualisering som gjorts av gällande Miljö-och klimatstrategi för 
kollektivtrafiken för kännedom. Aktualiseringen är gjord med anledning av 
omvärldsförändringar och erfarenheter under de första fyra åren med strategin och 
är en nödvändig uppdatering. Målen i redan beslutad strategi ligger fast tills 
vidare. 

 

Västra Götalandsregionen önskar kollektivtrafikrådens svar senast den 30 
september 2022. Svaret skickas till kollektivtrafik@vgregion.se.   

 

Med vänliga hälsningar  

Ulrika Bokeberg  

Kollektivtrafik- och infrastrukturchef  

Västra Götalandsregionen 
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2022-03-03 

Diarienummer KTN 2022-00032 
Kollektivtrafik och 

Infrastrukturavdelningen 

Handläggare Leif Magnusson

 

Aktualisering av miljö- och klimatstrategi 
för kollektivtrafiken i Västra Götaland 
Miljö- och klimatstrategi för kollektivtrafiken i Västra Götaland fastställdes 
av kollektivtrafiknämnden i oktober 2018 (MKS2018). På grund av 
förändringar i omvärlden och erfarenheter i samband med implementeringen 
av strategin i Västtrafiks verksamhet finns ett behov av aktualisering. 

Strategins mål ligger fast men kompletteras i vissa fall. 

Aktualiseringen berör strategins tre första kapitel. Efterföljande kapitel med 
fördjupade beskrivningar av innehållet i kapitel 1–3. I de fall övriga kapitel 
motsägs gäller aktualiseringen. 

Följande stycken inleds med motsvarande text i miljö- och klimatstrategin 
följt av blåmarkerade rubriker för att aktualisera respektive stycke. 

1. Inledning 
Miljö- och klimatstrategin fastställer inriktning och mål för kollektivtrafiken 
i Västra Götaland, och är en del av det regionala trafikförsörjnings-
programmet för Västra Götaland. 

Trafikförsörjningsprogrammet har en långsiktig utblick till 2035. Därför 
anger också miljö- och klimatstrategin miljö- och klimatmål fram till 2035 
med delmål för 2025 och 2030.  

Miljö- och klimatstrategin har utarbetats i nära samarbete med Västtrafik 
som samtidigt arbetat fram sin miljö- och klimatplan, vilken mer i detalj 
beskriver hur strategin ska genomföras.  

Miljö- och klimatstrategin uttrycker en hög ambitionsnivå för 
kollektivtrafiken som aktör i övergången till ett långsiktigt hållbart 
transportsystem.  

Framdrivningsteknik och drivmedel inom kollektivtrafiken är i en 
utvecklingsfas med osäkerheter kring pris och klimatpåverkan som följd. 
Förändringar i förutsättningar sker i hög takt. En avstämning av mål och 
kostnader för att uppnå målen behöver därför göras kontinuerligt under 
programperioden och inför varje trafikupphandling.  
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Strategin behandlar kollektivtrafikens egen miljöpåverkan. Kollektivtrafiken 
i sig kan bidra till miljö- och klimatförbättringar genom att minska behovet 
av privatbilstransporter. Åtgärder för ökat hållbart resande, däribland ökat 
kollektivtrafikresande hanteras i andra delar av 
trafikförsörjningsprogrammet. 

Aktualisering 

Sedan strategin fastställdes 2018 har det skett en del omvärldsförändringar: 

• EUs direktiv om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa 
kollektivtrafiktjänster CVD) har fastställts och implementeras i 
svensk lagstiftning under första halvåret 2022. Detta innebär ökade 
krav på rena fordon och utsläppsfria fordon. 

• Snabb teknikutveckling och förbättrad ekonomi för elektrifiering 
av regionbuss, båt och tåg. 

• På nationell och europeisk nivå ökar biodrivmedelsanvändning på 
kort sikt vilket ökar kostnaden och klimatnyttan försämras. På 
längre sikt fasas biodrivmedel ut till förmån för elektrifiering av 
vägtransportsektorn. 

• Utbudet av biogasbussar har minskat och fortsätter att minska 
vilket kan begränsa konkurrensen i upphandlingar. 
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2. Mål för kollektivtrafiken i Västra Götaland
Nedan visas miljömål för kollektivtrafiken. Målen följs upp i samband med den årliga
uppföljningen av trafikförsörjningsprogrammet.

Klimat 1

Minskning av klimatutsläpp per
personkilometer jämfört med 2006

2025: 85 % (fastställt i trafikförsörjningsprogrammet)

2030: 87 %

2035: 90 %

Aktualisering

Eftersom ovanstående mål är relaterat till resandet och därmed har påverkats
av reandeminskningar utom kontroll för kollektivtrafiken kompletteras med
mål som motsvarar den totala utsläppsmängd som fås vid förväntad
resandeutveckling.

Totala klimatutsläpp jämfört med 2006

(2006: 124 000 ton)

2025: 37 000 ton

2030: 24 000 ton

2035: 19 000 ton

1 Tillbakagången 2017–2019 beror på att i avtal som föreskriver biodrivmedel har trafikföretagen i stor utsträckning gått från

HVO till RME som har högre klimatpåverkan. Samtidigt har klimategenskaperna för båda dessa drivmedel försämrats något.

2019 utvecklades redovisningen av klimatutsläpp med årliga drivmedelsdata från Energimyndigheten. Utgångsvärdet 2006

stämmer relativt bra med den nya metoden medan rapporterade minskningar under perioden 2008–2018 har överskattats.

Åren 2020 och 2021 har gett ytterligare tillbakagång i nyckeltalet för klimatutsläpp per personkilometer pga. minskat resande

och bibehållet trafikutbud under Covid 19-pandemin. Målet för 2025 förutsätter att resandet år 2025 har nått 2019 års nivå.

2021 redovisas minskade utsläpp med ca 10 000 ton. 5 000 ton relateras till elektrifieringen av stadsbussar i Västra Göteborg

medan resterande minskning beror på förbättrad redovisning av bussar verkliga drivmedelsförbrukning. Samtidigt har

Västtrafik infört en mer exakt metod att räkna personkilometer vilket ger ett något lägre värde och därmed en högre värde för

klimatutsläpp per personkilometer. Ett ökat resande i kombination med ett ökat utbud kan ge ett högre totalt utsläpp samtidigt

som energianvändning per personkilometer då förväntas minska.

Den snabba utvecklingen med elektrifiering kan efter 2025 möjliggöra ännu lägre utsläppsnivåer, men eftersom

elleveransernas utsläppsnivåer kan komma att öka bibehålls målnivåerna enligt 2018 års version av strategin.
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Energi 2

Minskad energianvändning per personkilometer
jämfört med 2006:

2025: 15 %

2030: 30 %

Aktualisering

Eftersom även energimålet är relaterat till
resandet och därmed har påverkats av
resandeminskningar utom kontroll för
kollektivtrafiken kompletteras med mål som
motsvarar den totala energianvändning som fås
vid förväntad resandeutveckling.

2025: 610 GWh

2030: 550 GWh

Luftkvalitet
Minskade utsläpp av kväveoxider och
avgaspartiklar per personkilometer jämfört med

2025: 70 %

2035: 80 %

Buller
Aktualisering

Målet om minskat buller för bussar i stadstrafik kvarstår, men kvantifieras
fortsättningsvis inte. I stället utgör andelen eldrivna bussar en indikator för
sänkta bullernivåer.

2 Energimålet avser den energi som förbrukas i fordonen.

Även det personkilometerrelaterade energimålet påverkades kraftfullt av det minskade resandet 2020–

2021. Målet för 2025 förutsätter att resandet år 2025 har nått 2019 års nivå. Ett ökat resande i

kombination med ett ökat utbud kan ge en större total energianvändning samtidigt som energianvändning

per personkilometer då förväntas minska.
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40%

60%
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100%

2005 2015 2025 2035

Kväveoxider och avgaspartiklar

Utfall NOx g/pkm

Utfall PM mg/pkm
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3. Övriga principer och ambitioner 
Allmänt: 

• Miljö- och klimatmål ska inte påverka utbud och trafikutveckling. 

• Kostnadsläge och utveckling för angivna tekniker och drivmedel är 
osäker, vilket gör det nödvändigt att i samband med budgetarbete 
och upphandling av trafikavtal göra avvägningar mellan 
måluppfyllnad och kostnad.  

• Västtrafik inkluderar val av drivmedel, samt bedömd konsekvens för 
kostnad och måluppfyllelse för klimatmålet, i samband med 
underlag för trafikpliktsbeslut. 

• Geografiska skillnader inom regionen ger olika förutsättningar för 
teknik, drivmedel och måluppfyllelse vilket beaktas i samband med 
upphandlingar. 

• Det nationella klimatmålet är formulerat i koldioxidekvivalenter, 
men den helt dominerande klimatgasen från transporter är 
nettoutsläpp av koldioxid. Det är därmed koldioxidutsläpp som 
beräknas och följs upp för kollektivtrafiken.   

• Senast år 2030 ska enbart förnybar energi3 användas inom 
kollektivtrafiken oavsett trafikslag. Från 2018 ska busstrafik i nya 
upphandlingar endast använda förnybar energi. 

• Alla transportslag ska i hög grad bidra till att uppfylla miljö- och 
klimatmålen.  

• Västtrafik bryter ner miljömålen per trafikslag i sin miljö- och 
klimatplan och följer upp totala utsläpp. 

• Västtrafik formulerar krav gällande funktion eller teknik och 
drivmedel i upphandlingar för att nå målen i miljö- och 
klimatstrategin. 

• Bränsledrivna värmare i fordon ska i nya avtal från 2020 kravställas 
så att förnybart bränsle används och att utsläppsnivåerna högst ligger 
i nivå med Euro VI-kraven för motorers utsläpp.  
 

Aktualisering 

• Eftersom framtiden är osäker för rena eller höginblandade 
biodrivmedel kan det inom busstrafiken vara aktuellt att frångå 
kravet på dessa och i stället införa krav på drivmedlens 
klimatpåverkan per energienhet enligt energimyndighetens krav för 
hållbarhetsbesked för biodrivmedel och reduktionspliktigt 
drivmedel.  

• Vid förändringar i trafiken är det av stor vikt att detta görs så 
medvetet och strukturerat som möjligt, där flera hållbarhets-

                                                                        

3 Med förnybar energi avses ursprungsmärkt förnybar el och biodrivmedel godkänt för 

hållbarhetsbesked. 
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perspektiv finns med. Varje förändring behöver analyseras utifrån 
dessa olika perspektiv.  

• Olika energival innebär olika risker. Eftersom kollektivtrafiken är en 
del av totalförsvaret behöver dessa risker minimeras så att drivmedel 
finns att tillgå vid samhällskriser. 

• Begreppet eldrivna fordon eller fartyg ska likställas med CVDs 
begrepp utsläppsfria fordon vilket även omfattar exempelvis 
vätgasdrivna bränsleceller. 

• Krav på hållbara leverantörsled ställs vid upphandling av trafik och 
fordon. 

Elenergi: 

• El för framdrift av fordon ska vara ursprungsmärkt med 
ursprungscertifikat och 100 % från förnybar källa. 

• Kollektivtrafiknämnden är positiv till att tak- och markytor på 
kollektivtrafikens olika anläggningar nyttjas för elproduktion. 

• Eldrift innefattar fullelektriska fordon och fartyg, elektrisk andel av 
trafik med laddhybridfordon samt bränslecellsdrivna fordon som 
försörjs med drivmedel med minst 90 % minskningsvärde4 avseende 
klimatpåverkande utsläpp. 

• Från och med år 2025 bör minst 30 % av busstrafiken utföras med 
eldrift för att därefter ytterligare öka. 

• Fartygstrafik bör i nya upphandlingar elektrifieras till 100 % på 
kortare sträckor och i så hög grad som möjligt på längre sträckor. 

• Tågtrafik på elektrifierad bana ska enbart utföras med eldrivna tåg 
senast år 2025 (avser Kinnekulletåget). 

 

Aktualisering 

• All kollektivtrafik bedöms kunna utföras med eldrift senast 2035  

• El för fordonsdrift ska även ha certifikat med hänsyn tagen till 
biologisk mångfald, exempelvis Bra Miljöval. 

• Busstrafiken elektrifieras i snabbare takt. Från 2021 elektrifieras all 
stadstrafik i nya avtal. Från 2024 upphandlas övrig trafik i första 
hand med eldrift eller med valmöjlighet mellan el och biogas. 

• Från 2022 elektrifieras fartygstrafik i nya avtal till minst 80% med 
krav på minst 95% elektrifiering fem år efter avtalsstart. 

• Vid utbyte av fordon för den oelektrifierade Kinnekullebanan ska 
endast utsläppsfria fordon användas. 

Biogas: 

• Från och med år 2025 bör den totala användningen av biogas i den 
upphandlade busstrafiken ligga mellan 20 och 30 % av det totala 
trafikarbetet med buss. Biogasen bör ha minskningsvärde avseende 
klimatpåverkande utsläpp om minst 80 %. 

                                                                        

4 Minskningsvärde anger hur mycket klimatpåverkande utsläpp minskas med hänsyn till 

drivmedlets livscykel jämfört med fossilt drivmedel. 
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Aktualisering 

• Skattebefrielse för biogas är endast garanterad fram till 2030 och 
utbudet av gasdrivna fordon minskar.  

• Antalet leverantörer av gasbussar är för vissa bussmodeller så få att 
Västtrafik av konkurrensskäl inte kan ställa krav på enbart gasdrift. 
För att inte exkludera gasdrift kan regionbussupphandlingar med 
trafikstart från 2024 göras med en valfrihet mellan el och gas. 

• Under perioden 2025–2030 bedöms att biogas kan användas i ca 
20% av den totala busstrafiken. 

Flytande biodrivmedel: 

• För flytande biodrivmedel ska högsta möjliga minskningsvärde 
avseende klimatpåverkande utsläpp eftersträvas5. 

Aktualisering 

• Användning av flytande biodrivmedel är förenat med höga 
ekonomiska risker på grund av ökad efterfrågan i hela 
transportsystemet. Den framtida beskattningen av drivmedlen är 
osäker och kan innebära väsentliga kostnadsökningar. Flytande 
biodrivmedel används i nya avtal endast i undantagsfall och där el 
eller biogas inte kan användas. 

                                                                        

5 Minskningsvärdet för flytande biodrivmedel förväntas sjunka på grund av konkurrens om 

substrat och bränsle med högt minskningsvärde. Flytande biodrivmedel har därför lägst 

prioritering bland de tre förordade drivmedlen. 
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INLEDNING  

Trafikförsörjningsprogrammet 
Det regionala trafikförsörjningsprogrammet är det övergripande 
styrdokumentet för kollektivtrafikens utveckling. Västra Götalands-
regionen antog i maj 2021 ett nytt trafikförsörjningsprogram som 
ska gälla till 2025. Programmet innehåller mål för kollektivtrafikens 
utveckling samt en beskrivning av hur målen ska nås.  

Genomförandet av trafikförsörjningsprogrammet sker genom tidi-
gare beslutade strategier och arbete kring fyra fokusområden. Sam-
verkan mellan olika aktörer är en förutsättning för att nå trafikför-
sörjningsprogrammets mål. 

Uppföljningens upplägg 
Uppföljningen avser de mål och indikatorer som finns i trafikförsörj-
ningsprogrammet och redovisas med måluppfyllelse gentemot an-
givna måltal. Ett antal indikatorer utan måltal finns med för att 
bättre kunna analysera och bedöma utvecklingen av målen. Utöver 
måluppfyllelsen redovisas också hur genomförandet har skett i stra-
tegier och fokusområden. 
 

Översikt mål och genomförande 
Det övergripande målet är att andelen hållbara resor ska öka i hela 
Västra Götaland – med ambitionen att alla resor ska vara hållbara. 
Mål, strategier och fokusområden i trafikförsörjningsprogrammet 
visas i figuren på nästa sida. 

Covid-19-pandemin  
Covid-19-pandemin fortsätter påverka måluppfyllelsen inom i stort 
sett alla indikatorer. Under pandemin har fokus varit på att fortsätta 
bedriva kollektivtrafik i den omfattning som behövs för att minska 
risken för trängsel. Förstärkningstrafik har körts där det varit möj-
ligt. Västtrafik har delat ut munskydd, stängt framdörrar, och infor-
merat om trängsel och alternativa resvägar. Allt i syfte att i så stor 
utsträckning som möjligt stödja samhällets arbete med att minska 
smittspridning. Under hösten avtog smittan och till exempel fram-
dörrar öppnades igen. I december återinfördes restriktionerna. 
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SAMMANFATTNING 

Måluppfyllelse 2021 
 
Det övergripande målet är att andelen hållbara resor ska öka i 
hela Västra Götaland med ambitionen att alla resor ska vara 
hållbara. Målen är att komma tillbaka till samma nivå som år 
2019. För kollektivtrafikens marknadsandel innebär detta 
minst 33 procent och för andelen resor med kollektivtrafik, 
cykel och gång innebär det minst 40 procent. Kollektivtrafi-
kens marknadsandel gentemot bilen har fortsatt minska under 
2021 och var 21 procent. Andelen hållbara resor med kollek-
tivtrafik, cykel och gång har också minskat och ligger på 30 
procent. Minskningen som började redan 2020 är förväntad 
med tanke på covid-19-pandemin. Pandemin fortsätter på-
verka måluppfyllelsen inom i stort sett alla indikatorer.  
 
Kollektivtrafik med god geografisk tillgänglighet 
Den geografiska tillgängligheten visar att målet med 79 pro-
cent av invånarna som har högst 60 minuters restid med kol-
lektivtrafik och minst 10 resmöjligheter per vardag till närmsta 
pendlingsnav är uppfyllt. Antalet resor visar på en ytterligare 
nedgång sedan 2020 med 12 miljoner till 234 miljoner.  
 
Kollektivtrafiken är enkel, trygg och inkluderande 
Andelen invånare som anser att det är enkelt att resa med 
Västtrafik ligger stabilt kring 60 procent. Däremot har andelen 
invånare som känner trygghet att resa med Västtrafik minskat 
sedan 2018 men ligger på 58 procent vilket är ungefär samma 
nivå som 2020. Arbetet med att tillgänglighetsanpassa de prio-
riterade hållplatserna har fortsatt under 2021 och 597 hållplat-
ser uppfyller nu grön standard.  
 
Kollektivtrafiken ger låg miljöpåverkan 
Utsläppen av koldioxid per personkilometer har minskat med 
49 procent sedan 2006 vilket är långt ifrån målet på 85 pro-
cent. Utfallet påverkas av antalet resande och därför redovisas 
även kollektivtrafikens totala utsläpp av koldioxid. De uppgår 
till 49 900 ton vilket är 16 procent lägre än 2020. 
 
Genomförande – strategier och fokusområden 
Genomförandet sker genom programmets beslutade strategier 
och fokusområden. Arbetet har i flera delar påverkats av pan-
demin. Exempelvis genom ett ökat fokus på cykel i det håll-
bara resandet och FOI-satsningar på återtagande av kollektiv-
trafikens nivåer efter pandemin. Elektrifiering av fordonsflot-
tan har dock fortsatt, liksom satsningar i de olika naven utifrån 
respektive kollektivtrafikplan.  



59/22 Svar på remiss - Årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet för Västra Götaland 2021 - KS2022/0598-4 Svar på remiss - Årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet för Västra Götaland 2021 : Uppföljning TFP 2021.PDF

 

  6 

MÅLUPPFYLLELSE 2021  

 

Mål 

Samlad 
målupp-
fyllelse 
2021 Måltal 2025 2018 2020 

Utveckl-
ing mot 
mål sen-
aste året  2021 

 

Andelen hållbara 
resor ska öka i hela 
Västra Götaland - 
med ambition att 
alla resor ska vara 
hållbara 

 

 

Kollektivtrafikens marknadsandel ska återtas, 
minst 33 procent. 

33% 22% 

 

21% 

Andelen resor med kollektivtrafik, cykel och 
gång ska återtas, minst 40 procent. 

39% 33% 

 

30% 

 

Kollektivtrafik med 
god geografisk till-
gänglighet 

 

 

 
 
 

 

 

Andelen invånare med högst 60 minuters 
restid med kollektivtrafik till närmsta region-
ala pendlingsnav och minst 10 resmöjligheter 
per vardag (i båda riktningar) ska vara minst 
79 procent (måltalet är justerat p.g.a. ändrad 
metod). 
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Antal resor med kollektivtrafik ska återtas, 
minst 350 miljoner resor (2019 års nivå). 
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Andelen invånare som anser att det är enkelt 
att resa med Västtrafik ska öka till minst 65 
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Ej mål 

Utsläppen av CO2 per personkilometer i kol-
lektivtrafiken ska minska med minst 85 pro-
cent jämfört med år 2006. 

64% 
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 Kollektivtrafikens totala utsläpp av CO2 följs 
upp för att visa de verkliga utsläppen utan 
hänsyn till det minskade resandet (kton) 

57,3 
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Hållbara resor  
Övergripande målet är att andelen hållbara resor ska öka i hela 
Västra Götaland - med ambition att alla resor ska vara håll-
bara. Ökar andelen hållbara resor bidrar det till en hållbar sam-
hällsutveckling, minskad miljö- och klimatbelastning samt att 
ytor i gaturummet frigörs. 

Målet mäts genom att kollektivtrafikens marknadsandel gente-
mot motorfordon ska återtas samt att andelen resor samlat med 
kollektivtrafik, cykel och gång ska återtas. Den motoriserade 
marknadsandelen beräknas genom att dividera antal resor med 
kollektivtrafik i förhållande till alla resor med motorfordon in-
klusive kollektivtrafik. Resor med gång och cykel ingår inte. 

Kollektivtrafikens marknadsandel 

Den motoriserade marknadsandelen har fortsatt sjunka under 
2021 och ligger nu på 21 procent. Det är en försämring med 12 
procentenheter jämfört med 2019. Detta beror på covid-19-
pandemin och restriktionerna. Generellt påverkas marknadsan-
delen av en kombination av styrmedel som ökar kollektivtrafi-
kens attraktivitet och samtidigt gör biltrafiken mindre konkur-
renskraftig.  

Kvinnor har en betydligt högre marknadsandel än män, på 26 
respektive 18 procent och skillnaden har ökat i och med pan-
demin. Det är svårt att säga vad det beror på, om kvinnor i 
högre utsträckning har valt kollektivtrafik eller om de inte haft 
valet genom lägre tillgång till bil.  

 
Figur 1.  Kollektivtrafikens marknadsandel (motoriserade resor), uppdelat 

per kön. Källa: Kollektivtrafikbarometern. 
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Andel kollektivtrafik, gång och cykel 

Figur 2 visar att andelen kollektivtrafik, gång och cykel till-
sammans har minskat med tre procentenheter under 2021 till 0 
procent, nio procentenheter lägre än 2019. Det är en mindre 
förändring än vad som gäller för enbart kollektivtrafik och be-
ror på att andelen cykel och gång har ökat under covid-19-pan-
demin.  
Bland kvinnor är andelen högre än män och 2021 var den 34 
procent för kvinnor och 26 procent för män. Från 2019 till 
2021 minskade männens andel från 36 till 26 procent medan 
kvinnors andel från 40 till 34 procent. Skillnaderna mellan 
kvinnor och män beror på ett antal faktorer. En är att män i 
högre utsträckning äger bilar (65 procent av alla bilar ägs av 
män) och troligen har tillgång till bilen i högre utsträckning än 
kvinnor. En annan faktor kan vara att kvinnor i olika under-
sökningar värderar åtgärder för att motverka klimatföränd-
ringar högre. I Kollektivtrafikbarometern svarar 85 procent av 
kvinnorna och 70 procent av männen att de instämmer i att det 
är viktigt att man bidrar till en bättre miljö när man reser med 
kollektivtrafik. Kvinnor svarar också i högre utsträckning än 
män att de ser fördelar att resa med kollektivtrafiken jämfört 
med bil. Naturvårdsverkets attitydundersökning om klimatet 
visar också att kvinnor i högre utsträckning än män är positiva 
till att försöka göra något åt klimatförändringarna.  

 
Figur 2.  Andelen resor med kollektivtrafik, cykel och gång, uppde-

lat per kön. Källa: Kollektivtrafikbarometern. 
 
Andelen resor med kollektivtrafik, cykel och gång skiljer sig 
markant åt mellan Göteborgsregionen med 40 procent och öv-
riga delregioner som ligger på 18 procent. Andelen har mins-
kat med 11 procentenheter från 2019 till 2021 i Göteborgsreg-
ionen medan den i Fyrbodal enbart har minskat med två pro-
centenheter.  

I större orter och stråk är förutsättningarna bättre för att öka 
andelen resor med både kollektivtrafik samt gång och cykel. 
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kollektivtrafik ofta har ett samband med hög befolkningstäthet, 
som i Göteborgsregionen. Det är också stora variationer inom 
delregionerna. Skolresor utgör generellt en högre andel av 
samtliga kollektivtrafikresor i Skaraborg, Fyrbodal och Sjuhä-
rad jämfört med Göteborgsregionen. Det gör att överflyttning 
till bil kan vara lägre i dessa regioner.  

 
Figur 3.  Andelen resor med kollektivtrafik, cykel och gång, uppde-

lat per delregion. Källa: Kollektivtrafikbarometern. 
 
Andelen kollektivtrafik, gång och cykel fördelat på åldrar 
finns i figur 4 och det är tydligt att andelen sjunker med ökad 
ålder. Andelen har minskat mest bland yngre och äldre under 
covid-19-pandemin. Andelen i åldersgruppen 26-44 år har va-
rit relativt konstant även om det har skett en omfördelning 
inom det hållbara resandet med en ökad andel av gång och cy-
kel relativt kollektivtrafik. 

 
Figur 4.  Andelen resor med kollektivtrafik, cykel och gång, uppdelat per ål-

dersgrupp. Källa: Kollektivtrafikbarometern.  
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God geografisk tillgänglighet  
Definitionen av god geografisk tillgänglighet innebär att invå-
narna ska ges möjlighet att ta del av kollektivtrafiken utifrån 
olika geografiska förutsättningar.  

Kollektivtrafik med god geografisk tillgänglighet handlar både 
om att geografiskt knyta samman territoriet Västra Götaland 
och att skapa tillgänglighet till studier och arbetsmarknader 
som i sin tur bidrar till välfärd och tillväxt. Kollektivtrafiken 
har också en viktig roll för att människor ska kunna vara del-
aktiga i samhället.  

Kollektivtrafiken har olika förutsättningar i olika geografier. I 
stråken har kollektivtrafiken förutsättningar att vara konkur-
renskraftig gentemot bilen och det är därför viktigt att invå-
narna kan ansluta till kollektivtrafikens stråk. I stadsmiljöer 
skapar kollektivtrafik, cykel och gång tillsammans förutsätt-
ningar för mindre trängsel och goda livsmiljöer.  

Tillgänglighet till pendlingsnav med kollektivtrafik 

Andelen invånare som har högst 60 minuters restid till närmsta 
regionalt pendlingsnav från sin bostad med minst 10 resmöj-
ligheter per vardag är 79,2 procent. Det är en ökning med 0,3 
procentenheter från 2018 vilket innebär 5 200 individer. Målet 
är justerat till 79 procent efter en förbättring av mätmetoden.  

Utfallet påverkas antingen genom att antalet invånare inom 60 
minuter till pendlingsnaven förändras eller genom att utbudet 
och restider med kollektivtrafiken förändras. En stor andel av 
invånarna som har längre tid än 60 minuter till ett pend-
lingsnav finns i tidsspannet 61-75 minuter. Kommunerna har 
möjlighet att påverka genom att ta hänsyn till kollektivtrafiken 
vid byggandet av nya bostäder.  

 
 2018 2019 2020 2021  

Andel invånare  78,9% iu. iu. 79,2%  
 

Figur 5.  Andel invånare m högst 60 min restid med kollektivtrafik 
till närmsta pendlingsnav och minst 10 resmöjligheter per var-
dag. Källa: Västra Götalandsregionen, Västtrafik och Västdata-
basen/SCB. 

 
 
  

Tillgänglighetsberäkning 
Västra Götalandsregionen har un-
der 2021 förbättrat metoden att 
göra tillgänglighetsberäkningar med 
restider för kollektivtrafiken och för 
anslutningsresor till fots. Det inne-
bär att målet minst 82 % ändras till 
minst 79 %. 
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Resor med kollektivtrafik 

Antalet resor 2021 var 234 miljoner och jämfört med 2020 har 
resandet minskat med 5 procent. Notera att under de första må-
naderna 2020 var resandet på normal nivå, då covid-19-pande-
min började påverka samhället i stort i mars 2020. Jämfört 
med 2019 har resandet minskat med 33 procent, vilket innebär 
116 miljoner färre resor 2021 jämfört med 2019. För att nå 
målet om att återta antalet resor på 350 miljoner behöver anta-
let resor öka med 50 procent.  
 

 
 

Figur 6.  Antal resor med kollektivtrafik. Källa: Västtrafik. 
 
Resandet har varierat i takt med smittspridning och restrikt-
ioner. Första delen av 2021 omfattades av hårda restriktioner 
och under årets första månader låg resandet på ungefär hälften 
av 2019 års nivå. Resandet började sedan återhämta sig i takt 
med att pandemin avmattades.  
 
Under andra halvan av året ökade resandet något efter somma-
ren och fortsatte öka något mer under oktober till december. I 
december månad var antalet resor närmare 20 procent lägre 
jämfört med december 2019 men jämfört med december 2020 
är resorna närmare 50 procent högre.  
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Enkel, trygg och inkluderande 
Kollektivtrafiken är en betydelsefull del i omställningen till ett 
mer hållbart resande och för att tillgodose invånares grundläg-
gande behov av tillgänglighet. Den behöver då både upplevas 
attraktiv och vara utformad med en medvetenhet om den vari-
ation av förutsättningar och behov som finns hos invånarna. 
Upplevelsen av kollektivtrafiken innefattar inte enbart själva 
kollektivtrafikresan utan även möjligheten att få information 
inför sin resa, köpa biljett, ta sig till och från hållplatsen eller 
stationen och efter kollektivtrafikresan ansluta till sitt slutmål. 
Det är därför viktigt att arbeta utifrån ett hela-resan-perspektiv 
med invånares olika behov och förutsättningar i centrum.  
Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för personer med funkt-
ionsnedsättning. Ett systematiskt arbete för att tillgänglighets-
anpassa kollektivtrafiken har pågått i många år. Många åtgär-
der som förbättrar den fysiska tillgängligheten för personer 
med funktionsnedsättning skapar bättre tillgänglighet för alla 
resenärer, till exempel barn och äldre. 
Enkelt att resa med Västtrafik 

Det är 60 procent av invånarna som anser att det är enkelt att 
resa med Västtrafik och nivån har varit relativt konstant över 
tid. Andelen kvinnor som anser att det är enkelt är något högre 
än andelen män, 61 procent jämfört med 58 procent.  
 

 
Figur 7.  Andelen invånare som anser att det är enkelt att resa 

med Västtrafik, uppdelat per kön. Källa: Kollektivtrafikbarome-
tern. 

 
Det är svårt att veta vad invånarna lägger in i bedömningen av 
om det är enkelt att resa. Förmodligen är det en samlad bild av 
biljettköp, information, byten och relationer. I Kollektivtrafik-
barometern svarar omkring 80 procent av invånarna att det är 
enkelt att köpa biljett samt att det är enkelt att få information 
inför resan. Det tyder på att andra faktorer än dessa påverkar 
svaren om enkelhet.  
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Figur 8 visar att det inte heller skiljer sig särskilt mycket över 
tid i olika åldrar, med undantag av 65-85 år som i högre grad-
blivit avrådda att åka kollektivtrafik. Generellt anser unga och 
äldre i högre utsträckning än medelålders att det är enkelt att 
resa med Västtrafik. 
 

 
Figur 8.  Andelen invånare som anser att det är enkelt att resa med Väst-

trafik, uppdelat per kön. Källa: Kollektivtrafikbarometern. 
 
Trygghet att resa med Västtrafik 

Andelen invånare som känner trygghet att resa med Västtrafik 
är 58 procent. Innan covid-19-pandemin låg tryggheten på 66 
procent och sedan har nivån minskat. Andelen kvinnor är nå-
got lägre än andelen män som känner trygghet att resa med 
Västtrafik. Innan covid-19-pandemin var förhållandet det om-
vända.  

 
Figur 9.  Andelen invånare som känner trygghet att resa med Väst-

trafik, uppdelat per kön. Källa: Kollektivtrafikbarometern. 
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för att bli smittad vid resor med kollektivtrafiken. Under 2021 
svarade 60 procent att de känner mycket eller viss oro, något 
lägre än 2020. Kvinnor känner i högre grad oro än män, 67 
procent jämfört med 53 procent. 
 
Västtrafik har sedan några år tillbaka ett systematiskt trygg-
hets- och säkerhetsarbete som har fokuserat mycket på brotts-
förebyggande insatser. I och med pandemin har arbetet delvis 
utökats. Till exempel har trygghetsvärdarna fått en bredare in-
riktning under 2021 med fokus på synlighet och kommunikat-
ion. 
 
Andelen invånare som känner trygghet fördelat på åldrar finns 
i figur 10. De äldsta och de yngsta är mest trygga medan ål-
dersgruppen 26-44 år har lägst andel trygga med 54 procent. I 
inledningen av covid-19-pandemin under 2020 minskade 
tryggheten för äldre medan för yngre har andelen sjunkit först 
under 2021. 
 

 
Figur 10.  Andelen invånare som känner trygghet att resa med Västtrafik, 

uppdelat per åldersgrupp. Källa: Kollektivtrafikbarometern. 
 
Tillgängliga hållplatser 

Arbetet med att tillgänglighetsanpassa de prioriterade hållplat-
serna har fortsatt under 2021. Den så kallade 800-listan har 
uppdaterats utifrån aktuell resandestatistik och omfattar de 
cirka 960 hållplatser som har minst 100 påstigande per dygn. 
Listan har uppdaterats efter att Västtrafik har gjort en ny över-
syn av antalet påstigande per hållplats. Listan innehåller även 
ett fåtal hållplatser med färre påstigande, där kommunerna har 
prioriterat dem utifrån typ av målpunkt. Listan används för att 
prioritera vilka hållplatser som ska åtgärdas vad gäller till-
gänglighetsanpassning enligt kriterier i Strategi för kollektiv-
trafik på jämlika villkor. 
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Det finns 597 hållplatser som uppfyller grön standard, det vill 
säga samtliga kriterier för tillgänglighetsanpassning med un-
dantag för väderskydd och realtid. Antalet anpassade till den 
lägsta kravnivån (gul + grön standard) är 783 hållplatser, som 
innebär minst ledstråk, kontrastmarkering och hög kantsten.  
 
I figur 11 redovisas hållplatserna sammanfattningsvis utifrån 
grön, gul eller röd standard av tillgänglighetsanpassning. En 
komplett redovisning återfinns på webbsidan.  

 
 2018 2019 2020 2021 

 
Grön standard 

385 491 502 597 

 
Gul standard 

178 120 120 186 

 
Röd standard 

215 166 153 176 

 
Figur 11.  Antal prioriterade hållplatser och terminaler som är tillgänglig-

hetsanpassade. Källa: Västtrafik. 
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Låg miljöpåverkan 
Kollektivtrafiken i Västra Götaland ska ha låg miljö- och kli-
matpåverkan och vara en del i ett långsiktigt hållbart transport-
system. I detta innefattas effektiv trafik, driven av förnybara 
drivmedel med låg klimatpåverkan.  

Fram till år 2025 är målet en minskning av utsläpp av CO2 
med 85 procent jämfört med år 2006. För att nå detta mål 
krävs en stor satsning på elektrifiering av främst stads- och tä-
tortstrafik, men även av kortare regionbusslinjer. En satsning 
på elektrifiering ger många ytterligare positiva effekter på 
hälsa, miljö och klimat, bland annat minskade bullernivåer. 

 
Kollektivtrafikens utsläpp av koldioxid 

Kollektivtrafikens CO2 utsläpp per personkilometer har mins-
kat med 49 procent jämfört med 2006. Elektrifiering av bussar 
i framför allt stadstrafik går snabbt och ger stor effekt. Det 
finns stora möjligheter att elektrifiera även regiontrafik vilket 
kan bidra till ytterligare minskade koldioxidutsläpp. Målet om 
att minska koldioxidutsläppen med 85 procent till år 2025 be-
döms dock vara en utmaning. Nyckeltalet mäts per personkilo-
meter och påverkas kraftigt av att resandet har minskat i och 
med pandemin.  

 

 
Figur 12.  Utsläppen av koldioxid per personkilometer i kollektivtrafiken. 

Källa: Frida, Västtrafik. 
 
Kollektivtrafikens totala utsläpp av CO2 följs upp för att visa 
de verkliga utsläppen utan hänsyn till det minskade resandet. 
Här syns att utsläppen har minskat stort under 2021, främst på 
grund av elektrifieringen av kollektivtrafiken. Ökningen mel-
lan 2019 och 2020 beror dels på en ny beräkningsmetod som 
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tar hänsyn till de olika drivmedlens klimategenskaper (ut-
släppsnivåer), dels på drivmedelsmixen. Ett av drivmedlen, 
HVO, fick därtill försämrade klimategenskaper.  Figur 20 visar 
drivmedelsmixens utveckling i busstrafiken. 
 
 

 
Figur 13.  Utsläppen av koldioxid i kollektivtrafiken.  

Källa: Frida, Västtrafik. 
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Indikatorer kopplade till målen 
Utöver de indikatorer med måltal som redovisats ovan, finns 
ett antal indikatorer för att följa utvecklingen. Dessa är inte 
målsatta. Bilden nedan visar hur dessa indikatorer kopplar till 
trafikprogrammets mål.  
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Antal personkilometer i kollektivtrafiken 

Personkilometer redovisas eftersom skillnaden i längd mellan 
olika resor är stor och därför ger en kompletterande bild till 
antalet resor. Antal personkilometer påverkar också resultatet i 
målindikatorn om koldioxid. Personkilometer beräknas genom 
en uppskattad medelreslängd per trafikavtal multiplicerat med 
antalet resor. 

För 2021 har en ny förbättrad metod för att uppskatta medel-
reslängder tagits fram. Metodförändringen har påverkat upp-
skattningen av medelreslängden för tåg och spårvagn mer än 
för buss. Ändrade resmönster och förändring i relationen mel-
lan korta och långa resor påverkar antalet personkilometer. 

Fram till covid-19-pandemin var det en stabil ökning av anta-
let personkilometer under många år i kollektivtrafiken. Den 
stora minskningen i resandet till följd av pandemin har haft en 
stor påverkan på antalet personkilometer. Antalet personkilo-
meter har minskat för samtliga trafikslag. 

Figur 14 visar att antalet personkilometer under 2021 har 
minskat med 320 miljoner eller 16 procent.  

 

 
Figur 14.  Antal personkilometer i kollektivtrafiken.  

Källa: Västtrafik. 
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Antal invånare som bor max 1,5 km från hållplats i priorite-
rat stråk eller stadstrafik 

 
Antalet invånare som bor max 1,5 km från hållplats i priorite-
rat stråk eller stadstrafik är på samma nivå som tidigare år. 
Kollektivtrafikens geografiska täckning i stråk och stadstrafik 
har inte förändrats nämnvärt mellan åren. Lokaliseringen av ny 
bebyggelse i närhet av prioriterade stråk och stadstrafik är av-
görande för att bibehålla eller öka målindikatorn.  
 
 2019 2021 

 

1 409 000 
82,4 % 

1 429 000 
82,4 % 

Figur 15.   Antal och andel av befolkningen som bor max 1,5 km 
från hållplats i prioriterat stråk eller stadstrafik. Källa: Västra 
Götalandsregionen, Västtrafik och Västdatabasen/SCB. 

 
Ett liknande sätt att mäta tillgänglighet till kollektivtrafiken 
görs av SCB. Indikatorn mäter befolkningens tillgång till håll-
platser med minst en avgång i timmen på vardagar mellan 
06.00 och 20.00. Här ingår alla hållplatser, inte bara de i stråk 
eller stadstrafik. 

Stockholm sticker ut i ett nationellt perspektiv där 98,3 procent 
av befolkningen har 1 km eller mindre till närmaste hållplats 
medan Västra Götaland, Skåne och Sverige totalt ligger kring 
90 procent. Mellan kommunerna i Västra Götaland varierar 
andelen från 57 procent till drygt 99 procent. Generellt är an-
delen högre i kommuner med större befolkning.  

 
Västra  

Götaland Skåne Stockholm Riket 

 

1 563 500 
90,6 % 

1 246 500 
90,5 % 

2 336 600 
98,3 % 

9 274 600 
89,8 % 

Figur 16.  Antal och andel av befolkningen med max 1 km till närm-
aste hållplats år 2019. Källa: SCB 
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Riktlinjer för personer med funktionsnedsättning  

Enligt strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor ska det fin-
nas riktlinjer som definierar full tillgänglighet för resenärer 
vad gäller: 

• planera sin resa, köpa och använda biljett,  
• vistas och orientera sig på hållplats/bytespunkt, ta del 

av information, 
• ta sig ombord, färdas och ta sig av fordonet.  

Det kvarstår en del arbete med att ha kompletta riktlinjer uti-
från ett hela-resan-perspektiv. Några förbättringar har gjorts 
under året; Västtrafik har beslutat om nya riktlinjer för bussar 
under 2021. Västtrafiks webbsida och app ToGo har uppdate-
rats enligt lagstiftningens krav, vilket ska säkerställa att in-
formationen är tillgänglig.  

Antal resor per funktion 

Covid-19-pandemin har haft genomslag på resor inom samt-
liga kategorier under 2021. Folkhälsomyndighetens rekom-
mendationer om att endast göra nödvändiga resor och undvika 
kollektivtrafiken har påverkat alla typer av resor. Möjlighet-
erna att arbeta hemma varierar stort mellan olika yrken. Väst-
trafik har i vissa områden fått förstärka trafiken för att minska 
trängseln ombord. I november 2020 infördes en ny zonstruktur 
för färdbiljetter som kan påverka resandet, men i och med pan-
demin är det svårt att veta på vilket sätt. 
 
Figur 17 visar resandet fördelat på olika funktioner. I stadstra-
fiken minskade antalet resor med 10 miljoner till 179 miljoner. 
Det motsvarar en minskning med fem procent jämfört med 
2020 vilket är betydligt lägre jämfört med 27 procent minsk-
ning mellan 2019 och 2020. Trafiken i stråken minskade också 
med 5 procent jämfört med år 2020 vilket innebar att antalet 
resor uppgick till 37 miljoner. Resorna i tätortstrafik ökade un-
der 2021 med en miljon till 3 miljoner medan antalet resor i 
övrig trafik låg kvar på samma nivå som 2020 med 13 miljo-
ner. 
 

Figur 17.  Antal miljoner resor i Västra Götaland per funktion.  
Källa: Västtrafik 

 

Resor  
(miljoner) 2018 2019 2020 2021 

Stadstrafik 258 271 189 179 
Stråk 55 58 39 37 
Tätortstrafik 3,6 3,7 2,3 2,5 

Övrig trafik 19 19 13 13 
Specialtrafik 3 3 2 2 
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Resandet i samtliga pendlingsnav (figur 18) minskade under 
2021. Resandet i Göteborg-Mölndal-Partille och i Skövde har 
procentuellt sett minskat i lägre utsträckning än i övriga pend-
lingsnav. I antal är resandeminskningen störst i Göteborg-
Mölndal-Partille med 9 miljoner. 

Resor  
(miljoner) 2018 2019 2020 2021 

Befolkning 
2020  

Göteborg-Mölndal-
Partille 236 248 171 162 597 700 

Borås 10,0 11,2 9,0 7,8 73 700 
Trollhättan- 
Vänersborg 6,8 6,7 5,3 4,6 73 400 

Uddevalla 2,9 2,9 2,3 2,0 36 000 
Skövde 2,7 2,7 2,1 2,0 38 100 

Figur 18.  Antal miljoner resor med stadstrafik per pendlingsnav.  
Källa: Västtrafik 

 
Antal pendelparkeringar för bil och cykel 

Pendelparkeringar fyller en viktig funktion för kombinerade 
resor där bilen eller cykeln är nödvändig för att nå kollektivtra-
fiken eller för att få en rimlig restid från dörr till dörr.  

Inventering av parkeringarna är ett omfattande arbete som har 
ett visst mått av osäkerhet vad gäller bedömningen av antalet 
bilar som ryms på respektive yta. Antalet cyklar som ryms på 
en cykelparkering är så svårbedömt att det endast redovisas 
antalet pendelparkeringar för bil där det även finns pendelpar-
kering för cykel.  

Senaste gången en inventering av pendelparkeringar gjordes i 
Västra Götaland var under 2018. Under 2019 och 2020 gjordes 
ingen inventering. I fortsättningen ska en inventering i hela 
Västra Götaland genomföras vart tredje år med början 2022. 
Åren däremellan ska en inventering ske endast i Göteborgsreg-
ionen, där de flesta nya platser byggs. Efter inventeringen 
2018 har parkeringar byggts bland annat i Trollhättan och Fal-
köping. I november 2021 genomfördes en inventering av pen-
delparkeringar i Göteborgsregionen som visade 9 543 parke-
ringsplatser, se figur 19 på nästa sida.  
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 2018 2021 

 

387 
(18 163 platser) 

Hela VG 
iu. 

 

249 
 

iu. 
 

Figur 19.  Antal pendelparkeringar för bil och cykel. Källa: Västtrafik 
 

Antal kilometer per förnybart drivmedel med buss 

Under 2021 ökade antalet km med el som drivmedel på grund 
av ökat antal elbussar i samband med nytt trafikavtal i Göte-
borgsregionen. Användningen av fossilt drivmedel utgör 0,5 
procent av totala antalet busskilometer.  
 

 
Figur 20.  Antal miljoner km med buss, per förnybart drivmedel. 

Källa: Frida, Västtrafik  
 
 
Andel invånare med avgångstider som passar deras resbe-
hov 

Andelen invånare som anser att de har avgångstider som pas-
sar deras resbehov är 54 procent. Det är samma nivå som 2020 
men en minskning jämfört med åren innan. 

Kvinnor anger i högre utsträckning än män att avgångstiderna 
passar med deras resbehov. Skillnaden mellan könen har be-
stått över tid och för 2021 är andelen kvinnor är 58 procent 
och andelen män 50 procent.  
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 Elektrifieringen av 
busstrafiken är viktig både 
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Figur 21.  Andel invånare med avgångstider som passar deras res-

behov, uppdelat per kön. Källa: Kollektivtrafikbarometern 
 
 
Fördelat på åldersgrupper är det gruppen 65-85 år där högst 
andel anser att de har avgångstider som passar deras resbehov. 
Andelen har dock sjunkit sedan 2019. I åldern 45-64 år är an-
delen lägst, färre än hälften som har avgångstider som passar 
deras resbehov. I åldern 20-25 år har det skett en ökning sen 
2019. 
 

 
Figur 22.  Andel invånare med avgångstider som passar deras res-

behov, uppdelat per åldersgrupp.  
Källa: Kollektivtrafikbarometern 
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Andel nöjda resenärer med Västtrafik 

Andelen nöjda resenärer med Västtrafik var 57 procent under 
2021. Över tid har det skett mycket små förändringar i nöjd-
heten. Andelen män som är nöjda är något högre än andelen 
kvinnor både 2020 och 2021.  

 
Figur 23.  Andel nöjda resenärer med Västtrafik, uppdelat per kön. 

Källa: Kollektivtrafikbarometern 
 
Figur 24 visar nöjdheten fördelat på åldrar och det är tydligt att 
det är en betydligt högre andel i de äldre åldersgrupperna som 
är nöjda jämfört med de yngre åldrarna.  

 

 
Figur 24.  Andel nöjda resenärer med Västtrafik, uppdelat per ål-

dersgrupp. Källa: Kollektivtrafikbarometern 
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Andel som utför sin resa som bilpassagerare 

Andelen bilpassagerare ligger kring 10 procent 2021, en stabil 
nivå över tid. Den är en indikation på samåkning även om en 
stor del antagligen är gemensamma resor i ett hushåll.  

 
Figur 25.  Andel som utför sin resa som bilpassagerare  

Källa: Kollektivtrafikbarometern 
 
Restidskvoter 

Restidskvoter är ett sätt att mäta kollektivtrafikens konkurrens-
kraft gentemot bilen. Målet för tåg är en restidskvot på 0,8 
jämfört med bil och för buss är målet 1,3. Restidskvoterna 
följs upp för ett antal relationer i stråken. Uppföljningen sker i 
första hand av restidskvoten för tåg och bil. Ett antal relationer 
kompletteras med restidskvoten mellan buss och bil i figur 28.  

Figur 26.  Järnvägar i Västra Götaland  
Källa: Västra Götalandsregionen 
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Restidskvoten är låg i ett antal tågrelationer på Västra Stamba-
nan, Norge-Vänerbanan och Västkustbanan. I Göteborg-Borås, 
Borås-Skövde och Uddevalla-Strömstad är restidskvoten högre 
än målet. Restiden med tåg mellan Göteborg och Uddevalla är 
en relation som går via Trollhättan. Eftersom Viskadalsbanan 
och Älvsborgsbanan var avstängd vid mättillfället är res-
tidskvoten för Varberg-Borås baserad på ersättningsbuss för 
tåget och restiden för tåg på sträckan Borås – Vänersborg är 
via Göteborg. 

 
Figur 27.  Restidskvot för tåg i prioriterade stråk  

Källa: Google maps. 
 
Restidskvoten för buss är lägst i relationen Göteborg – 
Kungälv där det också finns bussfiler som gör att bussen går 
fortare än bilen i rusningstid. Relationen Skövde – Trollhättan 
har en hög restidskvot och ligger över målnivån. 

 
Figur 28.  Restidskvot för buss i prioriterade stråk  

Källa: Google maps. 
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Faktaruta  
Restidskvoten är beräk-
nad utifrån restider i 
Google maps mellan kl 
6 och 8 en vardag under 
hösten. Restiden för bil 
är ett medelvärde och 
för kollektivtrafik är det 
den snabbaste av-
gången.  
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Andel fordon som är anpassade för personer med funktions-
nedsättning 

Totalt sett var 97 procent av alla fordon anpassade vid årsskif-
tet 2021/22, vilket har varit konstant sedan 2014. Samtliga for-
don som upphandlas är tillgänglighetsanpassade. Kriterierna 
för tillgänglighet uppdateras inför varje upphandling. Krav på 
hörslinga i buss har tillkommit under 2021. 

 
Figur 29.  Andel fordon som är anpassade för personer med funktions-

nedsättning Källa: Västtrafik 
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Faktaruta 
De äldre spårvagnar som inte är till-
gänglighetsanpassade fasas ut succes-
sivt i takt med att moderna, anpassade 
vagnar levereras och sätts i drift.  
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GENOMFÖRANDE  
– HUR MÅLEN SKA NÅS 

Beslutade strategier  
och fokusområden 

 
 
 
I programmet beskrivs hur målen ska nås genom de beslutade 
strategierna och inom fyra fokusområden. På följande sidor 
ges en lägesrapport om utvecklingen inom respektive strategi 
och fokusområde. 
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Lägesrapport beslutade strategier  
Strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor  

Arbetet med att implementera åtgärder i Västtrafiks handlings-
plan för kollektivtrafik på jämlika villkor har fortsatt under 
2021. Västtrafik ser en utmaning i att hålla planerad takt för 
genomförandet av de åtgärder som krävs enligt handlingspla-
nen. Det beror på att vissa områden kan kräva relativt stora in-
satser samtidigt som bedömningen är att Covid-19-pandemin 
fortsatt innebär begränsningar av resurser. Några exempel på 
insatser som har genomförts under 2021 är: 

• För att säkerställa att webbsidan vasttrafik.se och ap-
pen ToGo uppfyller kraven på tillgänglighet har till-
gänglighetsgranskningar genomförts och brister som 
konstaterades har åtgärdats. 

• Det verktyg som tagits fram för att säkerställa ett syste-
matiskt arbete med att inkludera sociala perspektiv har 
använts i förstudier för trafikupphandlingar och utred-
ningar. Arbetet med att utveckla och implementera 
verktyget fortsätter under 2022. 

• Västtrafik startade under hösten 2021 ett arbete för att 
utveckla metoder för en ökad samverkan med resenärs-
grupper, med fokus på äldre, barn och personer med 
funktionsnedsättning, för att på så sätt säkerställa att 
kollektivtrafiken fungerar för så många som möjligt.  

• Arbetet för att öka tryggheten i och runt kollektivtrafi-
ken fortsätter och är ett långsiktigt strategiskt arbete. 
Ett metodstöd har utvecklats under 2020 som är ett pro-
gram som genomförs i samverkan med lokala intres-
senter kring otrygga platser. Under 2021 pågår detta ar-
bete i bland annat Ale, Mölndal, Lerum, Herrljunga, 
Vårgårda och Alingsås. Västtrafik har även påbörjat ar-
bete enligt metodstödet i Göteborg, Partille, Lilla Edet, 
Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla och Kungälv. Utö-
ver detta så deltar Västtrafik även i brottsförebyggande 
arbeten i Skövde, Ulricehamn, Strömstad och Borås. 

• Det finns även metodstöd inom operativ samverkan 
som bygger på fyra steg där Västtrafik främst driver ar-
betet med hjälp av sina ordningsvakter, trygghetsvärdar 
och biljettkontrollanter. Intresset för att samverka med 
Västtrafik har ökat hos lokala intressenter i hela reg-
ionen under 2021. 

• Västtrafik har inlett ett samarbete med Länsstyrelsen 
för att utbilda trygghetsvärdarna i hur man motverkar 
våld i nära relationer. Genom att förse dem med 

De fem åtgärdsområdena i  
strategin: 
• Ett fullt tillgängligt prioriterat 

nät 
• Ett gott bemötande till alla re-

senärer 
• Resenärerna ska känna sig 

trygga i kollektivtrafiken 
• Inkluderande kommunikation 
• Strategisk planering för jämlik 

kollektivtrafik 
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kunskap och verktyg kan de lättare känna igen om nå-
gon de möter är utsatt. Detta är ett viktigt arbete för att 
bidra till det jämställdhetspolitiska målet om att mäns 
våld mot kvinnor ska upphöra. 

• Västtrafik har även påbörjat ett arbete med att i högre 
grad uppmärksamma barns utsatthet i kollektivtrafiken. 
En del i det arbetet är att öka kompetensen hos trygg-
hetsvärdarna för att upptäcka situationer där det finns 
risk att barn far illa, samt att skapa rutiner för att agera 
genom orosanmälningar till kommunerna.  

Miljö- och klimatstrategi för kollektivtrafiken    

Strategin innehåller mål om minskade utsläpp av koldioxid 
samt mål för luftkvalitet, energieffektivisering och buller-
minskningar. Målen ska i huvudsak nås genom övergång till 
förnybara drivmedel. I december 2020 startade ny trafik med 
145 nya elbussar. Som en följd har koldioxidutsläppen i stads-
trafiken i Göteborg/Mölndal/Partille minskat med cirka 10 
procent, från ett totalt utsläpp på cirka 16 500 ton år 2020 till 
14 500 ton 2021. Likaså har kväveoxidutsläppen minskat från 
cirka 108 ton till cirka 55 ton och partikelutsläppen från cirka 
900 kg till cirka 670 kg. 

Målbild tåg 2035, inkl. Västtågsutredningen 

Utvecklingen av tågtrafiken i Västra Götaland utgår från Mål-
bild tåg 2035 inklusive Västtågsutredningen. I slutet av 2020 
beslutade kollektivtrafiknämnden om Målbild Tåg - delmål 
2028 inklusive storregional busstrafik. I den görs en konkreti-
sering av hur tågtrafiken och de storregionala busstråken ska 
utvecklas på medellång sikt fram till 2028. Västtrafik påbör-
jade under 2021 arbetet med en handlingsplan kopplad till del-
mål 2028. Planen förväntas antas av Västtrafik under våren 
2022.  
 
Västtrafik har i enlighet med målet om en utbyggd tågtrafik in-
vesterat i 45 nya tåg. Fordonen beräknas tas i bruk under 2024. 
 
Målbild Tåg 2035 inkl. Västtågsutredningen, öppnar upp för 
att på sikt etablera och trafikera ett antal nya stationer i mindre 
samhällen i Västra Götaland. Att etablera nya stationer med 
tillhörande trafikering och utveckla bebyggelse, verksamheter 
och infrastruktur i stationens närhet och omland innebär en 
lång process med många aktörer. Västra Götalandsregionen 
vill tillsammans med aktuella kommuner, Trafikverket och 
Västtrafik i ett tidigt skede förbereda och stödja en samhälls-
planering där nya stationers potential kan nyttjas. Kollektivtra-
fiknämnden beslutade om att starta projektet i december 2021. 
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Målbild Koll2035 Göteborg/Mölndal/Partille 

Målbild Koll 2035 beskriver hur kollektivtrafikens stomnät 
ska utvecklas i det sammanhängande tätortsområdet i Göte-
borg, Mölndal och Partille (GMP). Under hösten 2021 har 
Sverigeförhandlingens parter enats om att medel från det av-
slutade linbaneprojektet ska föras över till den nya spårvagns-
länken Brunnsbo – Linné inklusive Lindholmstunneln. Reg-
ionfullmäktige beslutade i juni 2021 om att köpa in 40 långa 
spårvagnar, för leverans 2024–2026. Förlängning av hållplat-
ser längst de mest belastade spårvagnslinjerna 5 och 11 har på-
börjats under hösten 2021 som en förberedelse inför anskaf-
fande av längre vagnar.  

En förstudie kring spårväg i Alléstråket och Övre Husargatan 
har genomförts av Göteborgs stad i samverkan med Västtrafik 
och skickats till berörda parter på remiss i december 2021. Åt-
gärdsvalsstudien för Metrobuss färdigställdes vintern 2020/21 
och resulterade i en avsiktsförklaring mellan parterna i Stads-
trafikforum GMP om fem utredningsområden där fördjupade 
studier krävs. Samtliga dessa har påbörjats under 2021. Därut-
över har parterna arbetat vidare med ett flertal gemensamma 
utredningar i enlighet med Handlingsplan 2020-2024 för att nå 
Målbild Koll2035. 

Kollektivtrafikplaner för Borås, Skövde, Trollhättan/Väners-
borg och Uddevalla 

För de fem noderna i Västra Götaland finns kollektivtrafikpla-
ner framtagna som beskriver hur respektive kommuner, VGR 
och Västtrafik vill att stadstrafiken ska utvecklas de närmaste 
cirka 15 åren. Planerna har tagits fram i olika takt och med nå-
got olika innehåll men de utgår från trafikförsörjningspro-
grammets övergripande mål om ökad andel hållbart resande. 
De antas av respektive kommun och VGR och för respektive 
plan tas en handlingsplan fram. I denna beskrivs olika åtgär-
der, utredningar och förbättringsförslag i syfte att uppnå målen 
i kollektivtrafikplanen.  

Borås: Utvecklingsplan 2025 för kollektivtrafiken i Borås an-
togs 2016. Linjenätet har förbättrats och utbudet har ökat suc-
cessivt samt gått över till eldrift. Under 2021 har fokus legat 
på att förbättra framkomligheten för kollektivtrafiken. Borås 
stad har ansökt om och fått beviljat statlig medfinansiering för 
att bygga om stadstrafikens största hållplats Södra torget samt 
bygga en ny byteshållplats i västra Borås under 2022. 

Skövde: Kollektivtrafikplan för Skövde år 2025 – med utblick 
2035 antogs 2018. Under 2021 har flera infrastrukturinveste-
ringar genomförts i syfte att öka framkomligheten i staden, ge-
nom fler och bättre cirkulationsplatser. I samband med detta 
har också flera hållplatser standardhöjts och en ny hållplats 



59/22 Svar på remiss - Årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet för Västra Götaland 2021 - KS2022/0598-4 Svar på remiss - Årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet för Västra Götaland 2021 : Uppföljning TFP 2021.PDF

 

  33 

som ger ökad tillgänglighet till det växande handelsområdet 
Stallsiken har tillkommit. Inför upphandling av Trafik 2024 så 
har Västtrafik och kommunen gemensamt tagit fram förslag på 
förändringar av stadstrafikens linjenät. Syftet är att få ökad 
framkomlighet för kollektivtrafiken och kortare restider till 
målpunkter. I det arbetet har det även vissa behov av ny infra-
struktur för kollektivtrafiken identifierats, som till exempel 
bussgator. 

Trollhättan och Vänersborg: Kollektivtrafikplan för Troll-
hättan och Vänersborg antogs 2019. Stadstrafikforum Trollhät-
tan och Vänersborg, där de båda kommunerna, VGR och Väst-
trafik samarbetar, beslutade i oktober om en handlingsplan 
kopplad till kollektivtrafikplanen. På kort sikt är flera aktivite-
ter kopplade till de förändringar och möjligheter som finns för 
utveckling av kollektivtrafiken i samband med att ett nytt trafi-
kavtal startar i området 2023. Handlingsplanen lyfter kontinu-
erliga behov av att anpassa och utveckla kollektivtrafiken i 
takt med stadsutvecklingen och att nya bostadsområden till-
kommer. På längre sikt kan utredningar om expresslinjer bli 
aktuellt. Under året har flertalet hållplatser anpassats i Troll-
hättan, både i syfte att öka tillgängligheten och förbereda för 
trafikering med längre stadsbussar. I Vänersborg har ombygg-
nation av en cirkulationsplats genomförts i syfte att bland an-
nat förbättra framkomligheten och öka punktligheten.  

Uddevalla: I juni 2021 antog Uddevalla kommun och kollek-
tivtrafiknämnden kollektivtrafikplan för stadstrafiken i Udde-
valla.  
Planen är en konkretisering av trafikförsörjningsprogrammet 
och följer också programmets målstruktur med övergripande 
mål om att öka andelen hållbara resor. Uddevalla är det pend-
lingsnav i regionen som idag har lägst samlad andel av resor 
med kollektivtrafik, cykel- och gång.  
 
Kollektivtrafikplanen beskriver mål för resenären och för män-
niskan i staden. För resenärerna handlar målen om att utveckla 
kollektivtrafiktrafiken med ledorden ”ofta, enkelt, snabbt och 
pålitligt”. Kollektivtrafiken i Uddevalla har idag ett relativt 
gott utbud men med lägre utbud på sena kvällar och helger. 
Det finns behov av att både förenkla och strukturera upp linje-
nätet på ett tydligare sätt. Restider och bytesmöjligheter behö-
ver också förbättras. För människan i staden lyfts kollektivtra-
fikens roll och utrymme i stadsutvecklingen och samhällspla-
neringen. Ett kvalitetsmål här handlar om att kollektivtrafikens 
miljöer ska ges en framträdande roll i stadsrummet. Strategier 
för att gå i riktning mot målen innefattar bland annat stråktra-
fik och enklare linjenätstruktur, ökat fokus på hela resan, fram-
komlighet och starkare kopplingar mellan fysisk planering, be-
byggelseutveckling och kollektivtrafik.  
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Med kollektivtrafikplanen som utgångspunkt är nästa steg att 
ta fram en handlingsplan. Här ska strategier konkretiseras och 
åtgärdsförslag tas fram i syfte att nå målen. Handlingsplanen 
förväntas bli klar under 2022. Flertalet hållplatser har genom-
gått standardhöjning och tillgänglighetsanpassats under året.  
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Lägesrapport Fokusområden 
Driva på och underlätta för hållbara resval 

Under hösten 2020 flyttade det arbete som bedrivits inom ra-
men för kompetens- och projektplattformen Hållbart resande 
väst från Västra Götalandsregionens koncernkontor till Väst-
trafik, och under 2021 har arbetet integrerats i den dagliga 
verksamheten. De beteendepåverkande projekt som erbjudits 
kommuner, så som Vintercyklist, Testcyklist, På Egna Ben 
och Cykelvänlig arbetsplats har fortgått som tidigare, med 
enda skillnaden att de numera sker i Västtrafiks regi. Projekten 
är fortsatt uppskattade. Särskilt Vintercyklist och Testcyklist 
har haft många intresserade och genererat media i olika for-
mer. Vintercyklist genomförs i en rad kommuner, bland annat 
Lidköping, Falköping och Mölndal. Inom ramen för Testcy-
klist har det tydliggjorts vilken möjlighet som finns i elcykeln 
som transportslag, och hur den underlättar för det hållbara re-
sandet, speciellt för pendlingsresor. Falköping och Mellerud är 
två exempel på kommuner som har varit involverade i detta. 
Även Södra Älvsborgs sjukhus i Borås har genomfört pro-
jektet. 

Cykling har fått ett ökat fokus inom Västtrafik under året. En 
del i detta är pandemin, som påverkat kollektivtrafiken starkt. 
För att minska trängseln ombord på fordonen visas numera 
gång och cykel som alternativ i ToGo, en knuff för många som 
bara ska några hållplatser eller för att undvika ett byte/resa.  

Kopplingarna mellan cykel och kollektivtrafik utvecklas med 
fokus på hur cykeln tydligare kan bli en större del av det håll-
bara resandet. Under hösten 2021 blev ett projekt beviljat av 
Vinnova för att utforska möjligheten att integrera cykel och 
kollektivtrafik på ett systematiskt sätt samt att utveckla ett 
koncept för kombinationsresor som passar behov och förutsätt-
ningar i Västra Götaland. Målet är att kunna skapa ett enhetligt 
system för att integrera cykel med kollektivtrafik och att göra 
det enkelt och en del av vardagen att resa med cykel och kol-
lektivtrafik tillsammans.   

Det sker även ett arbete med mobilitetshubbar och mikromobi-
litet. Arbetet med mobilitetshubbar har just startat och innefat-
tar bland annat pendelparkeringar för cykel och bil. Arbetet 
med mikromobilitet har kommit något längre och har också 
under 2021 fått extra fokus genom de rubriker som elspark-
cyklarna skapat. Västtrafiks hållning är att elsparkcyklarna är 
ett välkommet inslag i transportsystemet så länge de används 
och parkeras på ett ansvarsfullt sätt. De kan vara ett sätt att 
komma åt den så kallade first/last mile-problematiken i städer. 
Samarbeten med Göteborgs Stad och Borås Stad pågår kring 
parkering av elsparkcyklar i anslutning till kollektivtrafiken, 

Pandemin har  
fortsatt stor inverkan på  
genomförandet av trafik-
försörjningsprogrammet 
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och flera andra lösningar för att gynna kombinationen mikro-
mobilitet och kollektivtrafik finns i planen för 2022.  

Påverkansarbete både på lokal och nationell nivå är en viktig 
del i att öka det hållbara resandet. Västtrafik har under 2021 
jobbat fram en agenda med flertalet påverkansfrågor som syf-
tar till att öka det hållbara resandet. Inom ramen för detta ar-
bete har ett flertal remisser besvarats, enskilt eller i samarbete 
med andra aktörer så som Svensk Kollektivtrafik, Svenska Cy-
kelstäder, 2030-sekretariatet och andra regionala kollektivtra-
fikmyndigheter. Även debattartiklar har skrivits, bland annat 
om möjligheterna med förenklade/slopade skatteregler för för-
månscykel och förmånsbiljetter i kollektivtrafiken för arbetsgi-
vare. Liksom möjlighet till statlig finansiering för infrastruktur 
och depåer. 

I slutet av året startades en samverkansarena för mobilitet och 
tillgänglighet med fokus på glesa geografier och landsbygder. 
Initiativet till samarbetet kom från de delregionala kollektiv-
trafikråden i Boråsregionen, Fyrbodal och Skaraborg. I sam-
verkansarenan ingår till en början ovan nämnda kommunalför-
bund, Västtrafik, Trafikverket och VGR. Ambitionen i arenan 
är att samordna olika pågående projekt med fokus mobilitet 
och tillgänglighet för mindre tätorter och landsbygder. Detta i 
syfte att etablera och utveckla ett varaktigt mobilitetserbju-
dande och därmed öka tillgängligheten och bidra till regional 
utveckling i hela Västra Götaland. Se även under forskning 
och innovation nedan. 

Kombinerad mobilitet 

För att främja möjligheten för andra aktörer att sälja kollektiv-
trafikbiljetter och skapa nya möjligheter att kombinera olika 
reseerbjudanden, öppnar Västtrafik upp för tredjepartsförsälj-
ning i början av 2022. Västtrafik blir därmed den första trafik-
huvudmannen i Sverige att öppna för tredjepartsförsäljning i 
skarp drift (det vill säga ingen pilot). 

Det görs genom två nivåer av återförsäljning: 

• Digitala återförsäljare, alltså de som vill addera kollek-
tivtrafik till sin verksamhet för att stärka sitt erbju-
dande. Exempelvis hotell, evenemang, parkeringsbolag 
med flera. 

• Mobilitetspartner, det vill säga aktörer som erbjuder 
olika trafikslag som kan kombineras i syfte att samla 
hela resbehovet på ett ställe. 

Västtrafik har under de senaste åren skaffat sig en förståelse 
och kunskap vad gäller kombinerad mobilitet genom de piloter 
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som genomförts. Därtill har Västtrafik sedan ett år tillbaka ett 
avtal med Parkering Göteborg om försäljning av biljetter.  

Under 2021 har Västtrafik förberett sin organisation för att 
kunna ta emot och möjliggöra integration med tredjepartsaktö-
rer som önskar lägga till kollektivtrafik till sin egen verksam-
het. Genom att erbjuda kollektivtrafikbiljetter via ett standard-
avtal, ger Västtrafik marknaden samma förutsättningar för 
detta. 

Alltjämt pågår många olika projekt, både i Sverige och runt 
om i världen. En av de stora frågorna är hur affärsmodellerna 
ska se ut för att få verksamheterna att bära sig ekonomiskt. Det 
som dock kännetecknar alla olika initiativ är att det är projekt 
som är subventionerade med externa medel i någon form, ett 
fåtal är i skarp drift. Fastighetsmarknaden (i Sverige) är ett av 
de områden som visat stort intresse för nya kombinerade lös-
ningar. Genom att aktivt minska antalet parkeringar, skapas ett 
större tryck och önskan att kunna erbjuda alternativa möjlig-
heter till den egna bilen. 

Västtrafik kommer även fortsatt delta i testet av Komiland 3.0 
för att förstå hur kombinerade mobilitetstjänster bör utformas 
för glesare geografier. 

Samhällsplanering och kollektivtrafik 
Under året har arbetet för en samlad regional planering fortsatt 
tagit fram kunskapsunderlag för att beskriva fysiska och rums-
liga strukturer, exempelvis ortstruktur i Västra Götaland och 
flyttströmmar på tätortsnivå. Kunskaperna kan användas som 
underlag i utvecklingen av kollektivtrafiken. 

Tidig dialog mellan Västtrafik och kommunerna kopplat till 
kommunernas planarbeten är en viktig del i att få samhällspla-
nering och kollektivtrafik att gå hand i hand. Västtrafik arbetar 
löpande med att utveckla samverkan med kommunerna. Av-
delningen för samhällsutveckling har nu ett breddat ansvar att 
driva samhällsutveckling och kollektivtrafik som ömsesidig 
process. Samhällsutvecklarna har geografiskt ansvar och ska 
ha god kännedom om sitt geografiska område för att kunna 
föra in exempelvis utbyggnadsplaner i interna trafikutveckl-
ingsprocesser. För att underlätta och stötta kommunerna i olika 
mobilitets- och infrastrukturfrågor har avdelningen numera en 
samhällsutvecklare med specifikt ansvar för infrastruktur. I öv-
rigt utvecklar Västtrafik processer i exempelvis förstudie inför 
trafikupphandling och trafikplan för att kunna möjliggöra en 
proaktiv dialog.   

En annan viktig del är ömsesidigt kunskapsbyggande. Ett ut-
bildningsmaterial om kollektivtrafiken i samhällsplaneringen 
som riktar sig till kommunala tjänstepersoner inom 

Samverkan är  
nödvändig för att nå målen 
om ökad andel hållbart  
resande 
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samhällsbyggnadssektorn har tagits fram av en arbetsgrupp be-
stående av representation från de fyra delregionala kollektiv-
trafikrådens tjänstemannanätverk, Västra Götalandsregionen, 
Västtrafik, Länsstyrelsen och Trafikverket. Utbildningsmateri-
alet var färdigt i slutet av 2019, men utbildningarna pausades 
på grund av pandemin. Under hösten 2021 har arbetet kommit 
igång igen och Västtrafik har tillsammans med kommunens 
kollektivtrafikansvarig genomfört utbildningar i Borås, Falkö-
ping, Partille, Lerum och Mölndals kommun. Utbildningarna 
kommer fortsätta under 2022.   

Driva på och styra forskning och innovation 

Forskning och innovation ska bidra till bättre beslutsunderlag 
för den ordinarie verksamheten, testa nya idéer i praktiken och 
pusha utvecklingen i riktning mot målen i trafikförsörjnings-
programmet. Detta görs i huvudsak genom satsningar inom 
fem prioriterade forskningsområden. 2021 har varit ett mel-
lanår både utifrån trafikförsörjningsprogrammet och framta-
gandet av den nya regionala utvecklingsstrategin. Pandemin 
har inneburit färre förfrågningar om projekt och finansiering. 
Pågående projekt har behövt förlängas och/eller med ett för-
ändrat innehåll, men utan större ekonomiska förändringar.   
 
De initiativ VGR har tagit har varit kopplade till K2 (nationellt 
centrum för kollektivtrafikforskning) och uppföljningen av 
pandemins effekter på kollektivtrafiken, resandet och ekono-
min som har gett värdefull kunskap inför kommande sats-
ningar. K2 har reviderat inriktning för kommande år med ett 
fortsatt fokus på återtagandet och långsiktiga effekter för det 
hållbara resandet. Västra Götalandsregionen har representanter 
med i K2:s nyetablerade Rådslaget, som samordnar arbetet 
med hållbar omstart med fokus på att tillvarata möjligheter i 
pandemins kölvatten. Engagemanget i K2:s runda bordssamtal 
fortsätter, där storstadsregionerna tar del av aktuell forskning 
och utbyter erfarenheter.   
 
Västtrafik har utvecklat en tydligare process för externa för-
frågningar angående Västtrafiks medverkan i forskningspro-
jekt. De har också utvecklat sin interna process kring initiativ 
som berör forskning, utveckling och innovation med hög grad 
av samverkan med näringsliv, andra offentliga aktörer och 
akademi.  
 
Finansieringsformer 
Västra Götalandsregionen har delfinansierat ett projekt inom 
K2 som följt hur kollektivtrafikens kostnader och intäkter för-
ändrats till följd av Covid-19-pandemin. Projektet redovisar åt-
gärder som vidtagits av olika aktörer och vilka effekter dessa 
kan ha på både kort och längre sikt. Projektet har publicerat en 
forskningsrapport med bland annat reflektioner om effekterna 

VGR:s fem prioriterade  
forskningsområden för kollektiv-
trafiken 
• Finansieringsformer som säker-

ställer långsiktig utveckling och 
drift av kollektivtrafiken  

• Digitalisering och automatisering 
som ökar transportsystemets till-
gänglighet och inkludering samt 
sänker dess miljöpåverkan  

• Elektrifiering och drivmedelsmix 
som möjliggör fossilfrihet, ökar 
energieffektivitet och minskar bul-
ler 

• Samhällsbyggnad och stadsut-
veckling som skapar gynnsamma 
förutsättningar för kollektivtrafik, 
delad mobilitet, cykling och gång  

• Styrmedel och styrning som driver 
beteendeförändringar mot hållbart 
resande och bidrar till att fler upp-
lever kollektivtrafiken som enkel, 
trygg och inkluderande att an-
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på framtida finansieringsmodeller. 
 
Digitalisering och automatisering 
Västtrafik har tagit flera initiativ till kommande forskningspro-
jekt inom digitalisering och automatisering och flera projekt 
pågår. Även ett fortsatt engagemang i det strategiska innovat-
ionsprogrammet Drive Sweden har pågått under året. Inom 
autonoma fordon pågår till exempel simulering av elektriska 
självkörande fordon, självkörande bussar på depå, testkörning 
av stadsbuss på testbana med verkliga resenärer och tester med 
små automatiserade bussar. Västtrafik genomför också en po-
tentialstudie som innehåller testpiloter för AI i kollektivtrafi-
ken. Inom ElectriCity pågår ytterligare initiativ och tester med 
framtidens IT-lösningar för kollektivtrafikfordon.  
 
Elektrifiering/ drivmedel 
Västra Götalandsregionen följer och fortsätter att finansiera ut-
vecklingen inom ElectriCity-arenan, som är ett samverkans-
projekt för elektrifiering och utveckling av innovationer för 
kollektivtrafiken och andra tunga transporter. Ett nytt samar-
betsavtal har tagits fram för perioden 2022-2025, som fortsatt 
möjliggör innovation och tester för att utveckla kollektivtrafi-
ken.  
 
Kollektivtrafiknämnden beslutade om finansiering av en ny in-
novations- och testbädd för elbussar. Det skapar förutsätt-
ningar för olika aktörer att genomföra utvecklings- och forsk-
ningsprojekt tillsammans med, och med finansiering från, nat-
ionella och internationella aktörer. Det kommer innebära fort-
satt goda möjligheter för uppväxling av regionala medel.  
 
Ett koncept för automatiserade bussar testas inom ramen för 
Electricity. Bland annat prövas teknik med förarstöd för att till 
exempel kunna köra in mjukt på hållplatser. I konceptet ingår 
också så kallad platooning, som innebär virtuell hopkoppling 
av bussar så att de kan köra som ett "busståg". Det handlar om 
olika varianter och olika grader av förarlöst. Även möjlighet 
för bussen att köra förarlöst inom depåområde testas. Detta 
skulle möjliggöra mindre ytkrävande depåer på sikt, om bus-
sen själv kan förflytta sig optimalt inom depåområdet till ex-
empel mellan tvätt, tankning och nattparkering, eller liknade. 
 
På den första helelektriska busslinjen i ordinarie trafik, linje 60 
i Göteborg, har både för- och eftermätningar av buller och häl-
soeffekter genomförts. Resultatet har gett viktig kunskap kring 
betydelsen av elektrifiering av kollektivtrafik i staden.  
 
Därtill pågår några mindre projekt, som till exempel kring 
framtidens drivmedel på Kinnekulletåget. 
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Samhällsbyggnad och stadsutveckling  
Projekt med fokus på mobilitet i glesare områden, som exem-
pelvis KomILand 3.0 och RorILand har startats under året. De 
handlar båda om att utforska olika mobilitetslösningar för att 
förbättra levnadsvillkoren i landsbygder. För samordning och 
utökat lärande etableras en samverkansarena där dessa projekt 
kommer ingå tillsammans med pågående projekt som bland 
annat Fossilfri gränsregion Fyrbodal. Se även ovan under 
Driva på och underlätta hållbara resval. 
 
Ett exempel från de lite tätare geografierna är projektet Lima, 
där det bland annat ingår att testa och utveckla så kallade mo-
bilitetshubbar. Hubbarna syftar till att erbjuda olika mobilitets-
lösningar som ska möjliggöra alternativ till den egna bilen. 
Testen har gett en del erfarenheter och lärdomar, men försvå-
rades av att så få reste i och med pandemin. Ytterligare ett ex-
empel är projektet Levande stationssamhällen, som syftar till 
att undersöka behov och förutsättningar för fördjupad regional 
samverkan kring stationssamhällens utveckling. I projektet har 
man bland annat undersökt hur stationssamhällen kan bli 
trygga för människor. 
 
Styrmedel och styrning  
Västtrafik kraftsamlar inom mobilitet, vilket bland annat inne-
bär att öka förmågan till innovation och utveckling inom håll-
bar mobilitet och framtidens kollektivtrafik. Inom ramen för 
detta finns bland annat initiativet Behovsstyrd trafik, fortsatt 
arbete med kombinationsresor där cykel är en viktig del men 
också att förstå mer om möjligheterna med nya mikromobili-
tetslösningar. Arbetet har även fokuserat på att förbereda inför 
lansering av tredjepartsförsäljning via mobilitetspartners och 
digitala återförsäljare. 
 
Västtrafik har också medverkat i internationellt arbete avse-
ende mobilitet och forskning. Detta genom medverkan i två 
kommittéer inom UITP (internationell organisation för offent-
ligt ägda kollektivtrafikbolag och andra verksamma inom kol-
lektivtrafik) med fokus på dessa områden. Genom engage-
mang i UITP har ett bra nätverk etablerats och utbyte av erfa-
renheter med andra trafikhuvudmän möjliggjorts.  
 
Området socialt hållbar transportplanering är ett område som 
behöver mer forskning och utvecklas mera. En del i detta har 
varit att etablera och utveckla Nätverket socialt hållbar trans-
portplanering. Det finansieras delvis av VGR och syftar till att 
samla och synliggöra kunskap och metoder om hur transport-
planeringen kan bli mer socialt hållbar samt att initiera projekt. 
Nätverket drivs av Göteborgsregionen i samarbete med VGR, 
Trafikverket, Region Värmland och Region Skåne.  
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Källförteckning 
Kollektivtrafikbarometern är en branschgemensam kvalitets- och 
attitydundersökning som drivs och utvecklas av Svensk Kollektiv-
trafik. I Sverige genomförs cirka 70 000 intervjuer löpande per år. 
Siffrorna är viktade värden. 

Frida, miljö- och fordonsdatabas hos Svensk Kollektivtrafik har till 
syfte att lagra, sammanställa, visa och följa upp information rörande 
fordon, tillgänglighet, fordonskontroller och avtals- och miljökrav. 

Den västsvenska SOM-undersökningen går ut till 6 000 personer 
mellan 16 och 85 år bosatta i Västra Götaland och Kungsbacka kom-
mun. SOM-institutet som utför undersökningen är en opartisk under-
sökningsorganisation vid Göteborgs universitet.  

Brottsförebyggande rådets Nationella trygghetsundersökning är en 
årlig nationell brottsoffer- och trygghetsundersökning vars underlag 
utgörs av cirka 12 000 personer som svarat på frågor om utsatthet 
för brott, förtroende för rättsväsendet och erfarenheter av kontakter 
med rättsväsendet. 

Västtrafik, egen statistik och bearbetningar. 

SCB Befolkning i kollektivtrafiknära läge. År 2014 - 2019. 
PxWeb (scb.se) 
 
Allmänheten och klimatet 2021 (naturvardsverket.se) 
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BEREDNINGEN FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING

Justeras sign

§ 47/2022

Svar på remiss - Årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet för 
Västra Götaland 2021 (Dnr KS2022/0598)
Sammanfattning
En remiss har inkommit från Västra Götalandsregionen via Göteborgsregionens 
kommunalförbund. 
Enligt de beslutade samverkansformerna kring kollektivtrafiken i Västra Götaland ska Västra 
Götalandsregionen årligen göra en avstämning av arbetet med implementeringen av 
trafikförsörjningsprogrammet och redovisa uppföljning av de mål som satts upp. 
Kommunerna ges då möjlighet att via de delregionala kollektivtrafikråden lämna yttranden 
på arbetet med att utveckla kollektivtrafiken.

Förslag till beslut kommer att beredas via GR:s kollektivtrafiknätverk inför beslut i
förbundsstyrelsen/ delregionala kollektivtrafikrådet 30 september 2022. Kommunernas 
synpunkter lämnas till GR via kollektivtrafiknätverket senast 30 juni 2022. Inspelet från 
Kungälvs kommun kommer tillsammans med de andra GR-kommunernas svar bearbetas till 
ett gemensamt svar till Västra Götalandsregionen. 

Svar på frågorna i remissen ges i Bilaga 1 Kungälv kommuns svar på årlig avstämning av 
trafikförsörjningsprogrammet för Västra Götaland 2021. 

Förslag till beslut
Upprättat förslag till svar i bilaga 1 Kungälv kommuns svar på årlig avstämning av 
trafikförsörjningsprogrammet för Västra Götaland 2021 antas som Kungälv kommuns svar 
på remissen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Svar på remiss - Årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet för 
Västra Götaland 2021
Bilaga Bilaga 1 Kungälv kommuns svar på årlig avstämning av trafikförsörjningsporgrammet 
för Västra Götaland 2022
Bilaga Årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet för Västra Götaland.msg
Bilaga Remissbrev årlig avstämning om trafikförsörjningsprogrammet 2021.pdf
Bilaga ~ KTN 2022-00032-2 Bilaga Aktualisering av Miljö- och klimatstrategi för 
kollektivtrafiken i Väst 2981152_5_1.pdf
Bilaga Uppföljning TFP 2021.PDF

Under sammanträdet
Beredningen för samhälle och utveckling vill framföra till utskottet för samhälle och 
utveckling att det finns svårigheter att måluppfyllelsen kommer till stånd enligt Agenda 
2030. Saknas förutsättningar att nå målen. 
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Förslag till kommunstyrelsen
1. Upprättat förslag till svar i bilaga 1 antas som Kungälv kommuns svar på 
remissen. 

__________

Expedieras till: 

För kännedom till:
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§ 73/2022

Svar på remiss - Årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet för 
Västra Götaland 2021 (Dnr KS2022/0598)
Sammanfattning
En remiss har inkommit från Västra Götalandsregionen via Göteborgsregionens 
kommunalförbund. 
Enligt de beslutade samverkansformerna kring kollektivtrafiken i Västra Götaland ska Västra 
Götalandsregionen årligen göra en avstämning av arbetet med implementeringen av 
trafikförsörjningsprogrammet och redovisa uppföljning av de mål som satts upp. 
Kommunerna ges då möjlighet att via de delregionala kollektivtrafikråden lämna yttranden 
på arbetet med att utveckla kollektivtrafiken.

Förslag till beslut kommer att beredas via GR:s kollektivtrafiknätverk inför beslut i
förbundsstyrelsen/ delregionala kollektivtrafikrådet 30 september 2022. Kommunernas 
synpunkter lämnas till GR via kollektivtrafiknätverket senast 30 juni 2022. Inspelet från 
Kungälvs kommun kommer tillsammans med de andra GR-kommunernas svar bearbetas till 
ett gemensamt svar till Västra Götalandsregionen. 

Svar på frågorna i remissen ges i Bilaga 1 Kungälv kommuns svar på årlig avstämning av 
trafikförsörjningsprogrammet för Västra Götaland 2021. 

Förslag till beslut
Upprättat förslag till svar i bilaga 1 Kungälv kommuns svar på årlig avstämning av 
trafikförsörjningsprogrammet för Västra Götaland 2021 antas som Kungälv kommuns svar 
på remissen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Svar på remiss - Årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet för 
Västra Götaland 2021
Bilaga 1 Kungälv kommuns svar på årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet för 
Västra Götaland 2022
Bilaga Årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet för Västra Götaland.msg
Bilaga Remissbrev årlig avstämning om trafikförsörjningsprogrammet 2021.pdf
Bilaga ~ KTN 2022-00032-2 Bilaga Aktualisering av Miljö- och klimatstrategi för 
kollektivtrafiken i Väs 2981152_5_1.pdf
Bilaga Uppföljning TFP 2021.PDF
Bilaga Protokollsutdrag - Svar på remiss - Årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet 
för Västra Götaland 2021 - Beredningen för samhälle och utveckling

Förslag till kommunstyrelsen
1. Upprättat förslag till svar i bilaga 1 antas som Kungälv kommuns svar på 
remissen. 

__________
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UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING

Justeras sign

§ 73/2022

Svar på remiss - Årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet för 
Västra Götaland 2021 (Dnr KS2022/0598)
Sammanfattning
En remiss har inkommit från Västra Götalandsregionen via Göteborgsregionens 
kommunalförbund. 
Enligt de beslutade samverkansformerna kring kollektivtrafiken i Västra Götaland ska Västra 
Götalandsregionen årligen göra en avstämning av arbetet med implementeringen av 
trafikförsörjningsprogrammet och redovisa uppföljning av de mål som satts upp. 
Kommunerna ges då möjlighet att via de delregionala kollektivtrafikråden lämna yttranden 
på arbetet med att utveckla kollektivtrafiken.

Förslag till beslut kommer att beredas via GR:s kollektivtrafiknätverk inför beslut i
förbundsstyrelsen/ delregionala kollektivtrafikrådet 30 september 2022. Kommunernas 
synpunkter lämnas till GR via kollektivtrafiknätverket senast 30 juni 2022. Inspelet från 
Kungälvs kommun kommer tillsammans med de andra GR-kommunernas svar bearbetas till 
ett gemensamt svar till Västra Götalandsregionen. 

Svar på frågorna i remissen ges i Bilaga 1 Kungälv kommuns svar på årlig avstämning av 
trafikförsörjningsprogrammet för Västra Götaland 2021. 

Förslag till beslut
Upprättat förslag till svar i bilaga 1 Kungälv kommuns svar på årlig avstämning av 
trafikförsörjningsprogrammet för Västra Götaland 2021 antas som Kungälv kommuns svar 
på remissen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Svar på remiss - Årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet för 
Västra Götaland 2021
Bilaga 1 Kungälv kommuns svar på årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet för 
Västra Götaland 2022
Bilaga Årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet för Västra Götaland.msg
Bilaga Remissbrev årlig avstämning om trafikförsörjningsprogrammet 2021.pdf
Bilaga ~ KTN 2022-00032-2 Bilaga Aktualisering av Miljö- och klimatstrategi för 
kollektivtrafiken i Väs 2981152_5_1.pdf
Bilaga Uppföljning TFP 2021.PDF
Bilaga Protokollsutdrag - Svar på remiss - Årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet 
för Västra Götaland 2021 - Beredningen för samhälle och utveckling

Förslag till kommunstyrelsen
1. Upprättat förslag till svar i bilaga 1 antas som Kungälv kommuns svar på 
remissen. 

__________
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BEREDNINGEN FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING

Justeras sign

§ 47/2022

Svar på remiss - Årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet för 
Västra Götaland 2021 (Dnr KS2022/0598)
Sammanfattning
En remiss har inkommit från Västra Götalandsregionen via Göteborgsregionens 
kommunalförbund. 
Enligt de beslutade samverkansformerna kring kollektivtrafiken i Västra Götaland ska Västra 
Götalandsregionen årligen göra en avstämning av arbetet med implementeringen av 
trafikförsörjningsprogrammet och redovisa uppföljning av de mål som satts upp. 
Kommunerna ges då möjlighet att via de delregionala kollektivtrafikråden lämna yttranden 
på arbetet med att utveckla kollektivtrafiken.

Förslag till beslut kommer att beredas via GR:s kollektivtrafiknätverk inför beslut i
förbundsstyrelsen/ delregionala kollektivtrafikrådet 30 september 2022. Kommunernas 
synpunkter lämnas till GR via kollektivtrafiknätverket senast 30 juni 2022. Inspelet från 
Kungälvs kommun kommer tillsammans med de andra GR-kommunernas svar bearbetas till 
ett gemensamt svar till Västra Götalandsregionen. 

Svar på frågorna i remissen ges i Bilaga 1 Kungälv kommuns svar på årlig avstämning av 
trafikförsörjningsprogrammet för Västra Götaland 2021. 

Förslag till beslut
Upprättat förslag till svar i bilaga 1 Kungälv kommuns svar på årlig avstämning av 
trafikförsörjningsprogrammet för Västra Götaland 2021 antas som Kungälv kommuns svar 
på remissen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Svar på remiss - Årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet för 
Västra Götaland 2021
Bilaga Bilaga 1 Kungälv kommuns svar på årlig avstämning av trafikförsörjningsporgrammet 
för Västra Götaland 2022
Bilaga Årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet för Västra Götaland.msg
Bilaga Remissbrev årlig avstämning om trafikförsörjningsprogrammet 2021.pdf
Bilaga ~ KTN 2022-00032-2 Bilaga Aktualisering av Miljö- och klimatstrategi för 
kollektivtrafiken i Väst 2981152_5_1.pdf
Bilaga Uppföljning TFP 2021.PDF

Under sammanträdet
Beredningen för samhälle och utveckling vill framföra till utskottet för samhälle och 
utveckling att det finns svårigheter att måluppfyllelsen kommer till stånd enligt Agenda 
2030. Saknas förutsättningar att nå målen. 
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Beslut - antagande av detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil (Dnr
KS2015/2077-94)

Sammanfattning

Väg 168 passerar genom Tjuvkils samhälle. Vägen fungerar som genomfartsväg för trafikanter
mellan Marstrand och Kungälv och som lokal länk mellan olika delar av Tjuvkil.

Det saknas vägren, gång- och cykelväg, övergångställen och ståytor för väntande resenärer på
busshållplatser längs sträckan. För oskyddade trafikanter innebär det säkerhetsrisker och att vägen
har en barriäreffekt. För biltrafiken håller vägen i vissa avseenden otillräcklig standard. Vidare
beräknas att riktvärdena för buller utomhus överskrids vid ett trettiotal bostäder längs vägen.

För att åtgärda bristerna håller Trafikverket på att ta fram en vägplan för väg 168 genom Tjuvkil. I
samband med detta har Trafikverket pekat på behovet att en detaljplan tas fram för samma
område. Syftet med detaljplanen är att ersätta delar av befintliga detaljplaner så att lämplig markan-
vändning möjliggörs för den vägplan som tas fram i en parallellt pågående planeringsprocess. De
åtgärder vägplan och detaljplan som möjliggör är gång- och cykelväg, ståytor för busshållplatser,
gångpassager tvärs vägen, breddad körbana, säkrade sidoområden och bullerskydd.

Under 2021 antogs ett tilläggsavtal mellan Trafikverket, VGR och Kungälvs kommun gällande
”Gång - och cykelväg, Väg 168 Kungälv Delen Tjuvkil”. I avtalet beskrivs att ny totalkostnad för
objektet är 126 miljoner kronor och att Kungälvs kommun finansierar med ca 83 miljoner kronor.
Utöver dessa kostnader tillkommer kostnader för lantmäteriförrättningar och inlösen av privatägd
mark inom detaljplanens allmänna platsmark. Dessa kostnader är svårbedömda men förväntas
uppgå till (exkl tomtanläggningar) omkring 1,5-2 miljoner kronor.

Detaljplanen har tidigare antagits av kommunfullmäktige (2021-01-28) men antagandet
överklagades och i en dom (2021-09-23) beslöt mark- och miljödomstolen att antagandet av
detaljplanen skulle upphävas. Kommunen beslöt därefter att göra ett omtag i planprocessen samt
att omtaget skulle inledas med att ta fram granskningshandlingar. Den nya granskningen ägde rum
4-25 mars 2022. Nu har antagandehandlingar tagits fram.

Förvaltningens bedömning är att förslaget kan antas.

Juridisk bedömning

Syftet med en detaljplan är att reglera mark- och vattenanvändningen för de ändamål som området
är mest lämpat för. Lämpligheten bedöms med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Hur en
detaljplan tas fram och vilka överväganden som ska göras framgår av plan- och bygglagen
(2010:900, PBL).

Vid framtagande av en detaljplan kan kommunen välja mellan standard-, utökat- eller samordnat
förfarande. Efter det att mark- och miljödomstolen 2021-09-23 upphävde kommunfullmäktiges
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beslut om antagande detaljplanen ändrade kommunen planförfarande från samordnat till utökat 
förfarande. 

Detaljplaneprocessen och innehållet i förslaget till detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil bedöms 
vara i enlighet med PBL:s bestämmelser och annan tillämplig lagstiftning.

Bakgrund
Väg 168 ingår i det regionala vägnätet som förbinder Marstrand med Kungälv och E6. Trafikverket 
har sedan många år planerat för att förbättra trafiksäkerheten, särskilt för oskyddade trafikanter på 
väg 168 eftersom vägen sommartid är hårt belastad. Framtagande av vägplanen har pågått en tid 
och Trafikverket meddelade kommunen under år 2018 att tänkt vägområde för vägplanen måste 
överensstämma med den markanvändning som anges i gällande detaljplaner. Kommunen tar 
därför fram en ny detaljplan för att anpassa markanvändning efter vägplanens vägområde.

Detaljplanen har tidigare antagits av kommunfullmäktige (2021-01-28) men antagandet 
överklagades och i en dom (2021-09-23) beslöt mark- och miljödomstolen att antagandet av 
detaljplanen skulle upphävas.

Framtagandet av planhandlingar till den detaljplan vars antagande upphävdes, skedde med 
samordnat förfarande. Det innebar att Trafikverket och kommunen tog fram handlingar för vägplan 
respektive detaljplan i en parallellt pågående planeringsprocess. Samordnat förfarande innebär bl a 
att samråd och granskning för vägplan respektive detaljplan hålls samtidigt. Syftet med 
samordningen är att undvika dubbelarbete och dubbla prövningar.

Som skäl till domen anförde domstolen att detaljplanen inte överensstämmer med gällande 
översiktsplan, något som är nödvändigt vid användandet av samordnat förfarande. Vidare fanns det 
sakägarsynpunkter på lokalisering av väg och GC-väg som inte tagits upp i granskningsutlåtandet 
och än mindre bemötts eller tillgodosetts. De sakägare som framfört dessa synpunkter skulle, enligt 
domen, ha informerats om detaljplanens antagande vilket inte skedde.

Efter domen beslöt kommunen att göra ett omtag i planprocessen. Samtidigt beslöt kommunen att 
byta planprocess – från samordnat förfarande till utökat förfarande samt att inleda omtaget med att 
ta fram granskningshandlingar. Den nya granskningen ägde rum 4-25 mars 2022. Nu har 
antagandehandlingar tagits fram.

Förvaltningens bedömning
Verksamhetens målsättning för väg 168 genom Tjuvkil överensstämmer väl med Trafikverkets 
målsättning, dvs att öka trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanterna, skapa god framkom-
lighet för kollektivtrafiken och öka tillgängligheten till busshållplatserna samt begränsa störningar för 
närboende från trafiken. Verksamheten har även målsättningen att åtgärder på väg 168 inte på 
annat sätt ska skapa olägenheter för boende i Tjuvkil eller framtida utveckling av Tjuvkil.

Verksamheten bedömer att Trafikverkets förslag till vägplan väl överensstämmer med 
verksamhetens målsättningar.

Verksamheten har därför gjort vad som krävs för att möjliggöra att vägplanen ska kunna tas fram, 
d.v.s. tagit fram detaljplan för samma vägsträcka som vägplanen.

Förvaltningens bedömning är att förslaget kan antas.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Möjligheten att cykla och gå genom Tjuvkil samt att använda sig av kollektivtrafik förbättras. 
Därmed överensstämmer planen med målet att underlätta för invånare och företag som vill 
reducera klimatutsläppen
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Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Genom att detaljplanen gynnar cykling och kollektivtrafik innebär det att planen stödjer målen 
Hållbara städer och samhällen respektive Bekämpa klimatförändringarna.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 

Planen stämmer väl överens med politiska styrdokument, t ex ”Trafikplan” och ”Attraktiva miljöer 
och stråk för gång och cykel”.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 

För barn som bor i eller besöker Tjuvkil innebär tillkomsten av gång- och cykelbana en påtaglig 
förbättring. Även för andra grupper i samhället innebär åtgärderna ny GC-väg, breddad väg och 
säkrare hållplatser förbättringar.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Fortsatt arbete med väg 168 genom Tjuvkil genomförs till övervägande del av Trafikverket. Det 
innebär att arbetsbelastning och arbetsmiljön endast i ringa omfattning berör medarbetare på 
kommunen.

Ekonomisk bedömning

Under 2021 antogs ett tilläggsavtal mellan Trafikverket, VGR och Kungälvs kommun gällande 
”Gång - och cykelväg, Väg 168 Kungälv Delen Tjuvkil”. I avtalet beskrivs att ny totalkostnad för 
objektet är 126 miljoner kronor och att Kungälvs kommun finansierar med ca 83 miljoner kronor.

Utöver dessa kostnader tillkommer kostnader för lantmäteriförrättningar och inlösen av privatägd 
mark inom detaljplanens allmänna platsmark. Dessa kostnader är svårbedömda men förväntas 
uppgå till (exkl tomtanläggningar) omkring 1,5-2 miljoner kronor.

       Förslag till Kommunfullmäktige

Detaljplanen för väg 168 genom Tjuvkil i Kungälvs kommun antas enligt plan- och 
bygglagen PBL (2010: 900) kap 5 § 27 med stöd av § 14 i kommunstyrelsens 
reglemente.

Fredric Norrå Anders Holm
Verksamhetschef planering och myndighet Sektorchef samhälle och utveckling

Expedieras till: Gunilla Carlsson Gremner

För kännedom till: Erik Liedner
Ida Brogren
Fredric Norrå
Jenny Bjönness Bergdahl
Boris Damljanovic
Anna Hedlin
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Fastighetsförteckning
Tillhörande upprättad detaljplan för 
väg 168 Tjuvkil 2022-02-08
Kungälvs kommun Västra Götalands län

Fastighet Andel
Ägande 
del

Namn Bostadsadress Postnr Postadress

BROBERG 1:1 1/1 KRÜGER,NILS JONAS LENNART GULLBRINGA 160 442 95 HÅLTA

BROBERG 1:2 1/1 KRÜGER,NILS JONAS LENNART GULLBRINGA 160 442 95 HÅLTA

BROBERG 1:3 1/1 KRÜGER,NILS JONAS LENNART GULLBRINGA 160 442 95 HÅLTA

BROBERG 1:4 1/1 AHLBORG MODERHACK,TONY JANETTE BROBERG 200 442 75 LYCKE

BROBERG 1:5 1/2 THULIN,MATS SONNY KULPERÖDSVÄGEN 12 442 95 HÅLTA

BROBERG 1:5 1/2 VAN CAMP,RANDI JOANNA PIERRE KULPERÖDSVÄGEN 12 442 95 HÅLTA

BROBERG 1:6 1/1 JÖNSSON,RAYLI ANN-SOFIE DÄMMEVÄGEN 4 A LGH 1303 442 31 KUNGÄLV

LYCKE-KROKEN 1:3 1/1 FRANSSON,GUNNAR HARRY RONNY KRINGELHAMNEN 4 423 38 TORSLANDA

LYCKE-KROKEN 1:4 1/3 SVENSSON,DAG BENGT NILKAS TJUVKIL 620 442 75 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:4 1/3 SVENSSON,ERLING PATRIK BREMNÄS 120 442 75 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:4 1/3 SVENSSON,ROBIN MIKAEL TJUVKIL 620 442 75 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:5 1/1 CHRISTOFFERSON,AGNETA INGEBORG ELISABETHKROKENS VÄG 2 442 75 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:7 1/1 OLSSON,LENNART INGEMAR KROKENS VÄG 10 442 75 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:9 1/1 KRÜGER,NILS JONAS LENNART GULLBRINGA 160 442 95 HÅLTA

LYCKE-KROKEN 1:52 5/8 ÅHRÉN,ELSIE SIGRID

LYCKE-KROKEN 1:52 3/8 ÅHRÉN,LARS-AXEL GUNNAR

LYCKE-KROKEN 1:60 1/2 SUNDQVIST,CARL PATRIK ASKIMS LILLBACKAVÄG 2 436 40 ASKIM

LYCKE-KROKEN 1:60 1/2 SUNDQVIST,CHRISTIAN ROBERT HÖDERS VÄG 8 434 31 KUNGSBACKA

LYCKE-KROKEN 1:67 1/2 KLINGHAGEN, SVEN GÖRAN RICKARD TJUVKIL 140 442 75 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:67 1/2 PALMEBORN, MONICA BIRGITTA TJUVKIL 140 442 75 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:69 1/1 GRUNDELL,KNUT ROGER TRUSKÄRSVÄGEN 2 442 75 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:71 1/1 KUNGÄLVS KOMMUN 442 81 KUNGÄLV

LYCKE-KROKEN 1:72 1/1 KUNGÄLVS KOMMUN 442 81 KUNGÄLV

SPAGHAMN 2:1 3/4 HAMMARLUND,SVEN-ERIK VILHELM SPAGHAMN 120 442 75 LYCKE

SPAGHAMN 2:1 1/4 ROOS,MARY AGNETA SPAGHAMN 120 442 75 LYCKE

SPAGHAMN 2:2 1/2 FORSLUND,ASTRID MONICA PAULINA SPAGHAMNSVÄGEN 17 442 75 LYCKE

SPAGHAMN 2:2 1/2 JANSSON,THOR GUNNAR SPAGHAMNSVÄGEN 17 442 75 LYCKE

TJUVKIL 1:4 1/1 MARTINSSON,ANDERS NIKLAS TJUVKIL 640 442 75 LYCKE

TJUVKIL 1:9 1/1 JOSEFSSON,LARS INGVAR INGEBÄCKS BYVÄG 6 425 65 HISINGS KÄRRA

TJUVKIL 1:11 1/2 HANSSON,SVEN HARRY CHRISTER TJUVKIL 170 442 75 LYCKE

Avdelning A Fastigheter inom planområdet
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TJUVKIL 1:11 1/2 SKOTTSBERG HANSSON,BERIT TJUVKIL 170 442 75 LYCKE

TJUVKIL 1:13 1/1 NIELSEN,KURT OLOF TJUVKIL 190 442 75 LYCKE

TJUVKIL 1:14 1/1 LARSSON,EVA BIRGITTA TJUVKIL 200 442 75 LYCKE

TJUVKIL 1:15 1/1 OLSON.JARL OLOF SEGLAREGATAN 35 LGH 1707 414 57 GÖTEBORG

TJUVKIL 1:16 1/1 SVENSSON,KATE MARINA STENSKÄRSVÄGEN 2 442 75 LYCKE

TJUVKIL 1:17 1/2 HERMANSSON,EWA ULRIKA TJUVKIL 210 442 75 LYCKE

TJUVKIL 1:17 1/2 HERMANSSON,KARL MARTIN HENRIK TJUVKIL 210 442 75 LYCKE

TJUVKIL 1:19 1/1 KUNGÄLVS KOMMUN 442 81 KUNGÄLV

TJUVKIL 1:20 1/1 KUNGÄLVS KOMMUN 442 81 KUNGÄLV

TJUVKIL 1:21 1/1 KUNGÄLVS KOMMUN 442 81 KUNGÄLV

TJUVKIL 1:25 1/2 JOHNSSON,BENGT TORE NORGÅRDSVÄGEN 3 442 75 LYCKE

TJUVKIL 1:25 1/2 JOHNSSON,HELENA ELISABETH NORGÅRDSVÄGEN 3 442 75 LYCKE

TJUVKIL 1:30 1/2 LUNDQVIST,TED HENRIK NORGÅRDSVÄGEN 1 442 75 LYCKE

TJUVKIL 1:30 1/2 RYDQVIST,LISA ANGELICA NORGÅRDSVÄGEN 1 442 75 LYCKE

TJUVKIL 1:34 1/1 NOREBRATT,MAJ-BRITT LINNÉA TJUVKIL 220 442 75 LYCKE

TJUVKIL 1:44 1/1 PERSSON,ÅSA MARIA LERSKÄRSVÄGEN 12 442 75 LYCKE

TJUVKIL 1:46 1/1 LINDBLOM,NINA KATARINA ELAINE HUMLESKÄRSVÄGEN 2 442 75 LYCKE

TJUVKIL 1:156 1/1 ERIK MARTINSSON AB TJUVKIL 640 442 75 LYCKE

TJUVKIL 2:2 1/4 AXELSSON,JAN ERIK ALGOT VÄSTRA ROLLSBO 110 442 94 YTTERBY

TJUVKIL 2:2 1/4 ENGSFELT,KENT HÅKAN KRISTIANSBORG 350 442 75 LYCKE

TJUVKIL 2:2 1/2 KLINGBERG,ANDERS OLOF TJUVKIL 705 442 75 LYCKE

TJUVKIL 2:8 1/4 BOKVIST WERNER,LENA ELISABETH SHAUENBURGERSTRASSE 27   CH 4052 BASEL SCHWEIZ

TJUVKIL 2:8 3/4 WERNER,JOHAN MAGNUS SCHAUENBURGERSTRASSE 27 CH 4052 BASEL SCHWEIZ

TJUVKIL 2:9 1/2 AXELSSON,ANNA HILLEVI MARINE TJUVKIL 130 442 75 LYCKE

TJUVKIL 2:9 1/2 LARSSON,SVEN TORE BO TJUVKIL 130 442 75 LYCKE

TJUVKIL 2:10 7/24 JOHANSSON,ANDERS INGVAR FLATEBY 190 442 74 HARESTAD

TJUVKIL 2:10 5/12 JOHANSSON,RAGNHILD BERTA ALICE FLATEBY 200 442 74 HARESTAD

TJUVKIL 2:10 7/24 ÖBERG,MARIE CHRISTINA TJUVKIL 390 442 75 LYCKE

TJUVKIL 2:11 1/1 SANBORN,JAN INGVAR VÄSTERLANDA HAGEN 123 463 93 VÄSTERLANDA

TJUVKIL 2:12 1/1 MARSTRANDS FASTIGHETER AB LIKSTA 6 682 92 FILIPSTAD

TJUVKIL 2:23 1/1 BLOCH,LISA BODIL TJUVKIL 440 442 75 LYCKE

TJUVKIL 2:31 1/1 KORSKIL AB BILGATAN 3 442 40 KUNGÄLV

TJUVKIL 2:40 1/2 HJALMARSSON,INGELA HELÉN HUMLESKÄRSVÄGEN 1 442 75 LYCKE

TJUVKIL 2:40 1/2 LARSSON,MATS GUSTAV HUMLESKÄRSVÄGEN 1 442 75 LYCKE

TJUVKIL 2:41 1/2 OLJELUNDLTHOMAS KARL MIKAEL TJUVKIL 430 442 75 LYCKE

TJUVKIL 2:41 1/2 SVANSTRÖM,HELEN ELISABETH TJUVKIL 430 442 75 LYCKE

TJUVKIL 2:48 1/2 LINDBLOM,GLENN PETER HUMLESKÄRSVÄGEN 2 442 75 LYCKE

TJUVKIL 2:48 1/2 LINDBLOM,NINA KATARINA ELAINE HUMLESKÄRSVÄGEN 2 442 75 LYCKE

TJUVKIL 2:49 1/1 BERNTSSON,BERIT ELISABETH HUMLESKÄRSVÄGEN 4 442 75 LYCKE

TJUVKIL 2:51 1/2 KARLSSON,THOMAS TJUVKIL 460 442 75 LYCKE

TJUVKIL 2:51 1/2 WESSEL,INGER BIRGITTA TJUVKIL 460 442 75 LYCKE

TJUVKIL 2:52 1/2 WEDLIN,AKKI GABRIELLA TJUVKIL 475 442 75 LYCKE

TJUVKIL 2:52 1/2 WEDLIN,SONJA MARIA TJUVKIL 475 442 75 LYCKE

TJUVKIL 2:57 1/2 UNEMAN,METTA HELENA GULSKÄRSVÄGEN 3 442 75 LYCKE

TJUVKIL 2:57 1/2 UNEMAN,PER JOHAN GULSKÄRSVÄGEN 3 442 75 LYCKE

TJUVKIL 2:62 1/1 KUNGÄLVS KOMMUN 442 81 KUNGÄLV

TJUVKIL 2:63 1/1 KUNGÄLVS KOMMUN 442 81 KUNGÄLV

TJUVKIL 2:64 1/1 KUNGÄLVS KOMMUN 442 81 KUNGÄLV

TJUVKIL 2:65 1/1 KUNGÄLVS KOMMUN 442 81 KUNGÄLV

TJUVKIL 2:67 1/1 MARSTRANDS FASTIGHETER AB LIKSTA 6 682 92 FILIPSTAD

TJUVKIL 2:71 1/1 JOHANSSON,BJÖRN JOHAN INGEMAR SKÅNEGATAN 15 B LGH 1401 411 40 GÖTEBORG

TJUVKIL 2:104 1/2 CARLSSON,BARBRO ELISABETH GULSKÄRSVÄGEN 2 442 75 LYCKE

TJUVKIL 2:104 1/2 CARLSSON,LARS GÖRAN GULSKÄRSVÄGEN 2 442 75 LYCKE

TJUVKIL 2:111 1/1 FORSBERG,EVA MARGARETA GULSKÄRSVÄGEN 1 442 75 LYCKE
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TJUVKIL 2:125 1/1 GUSTAVSSON,ELLY BIRGITTA TJUVKIL 320 442 75 LYCKE

TJUVKIL 3:5 1/2 KARLSSON,KERSTIN SOFIA HÄLLEBERGSGATAN 40 LGH 1003 442 54 YTTERBY

TJUVKIL 3:5 1/2 KARLSSON,VIVEKA HELENA MIRAALLÉN 27 LGH 1302 417 58 GÖTEBORG

TJUVKIL 3:6 1/1 MARTINSSON,ANDERS NIKLAS TJUVKIL 640 442 75 LYCKE

TJUVKIL 3:43 1/2 HALL,KIA KERSTIN ANNELIE GUNNESTORPS BYGATA 34 417 42 GÖTEBORG

TJUVKIL 3:43 1/2 HALL,PER ANDERS GUNNESTORPS BYGATA 34 417 42 GÖTEBORG

TJUVKIL 4:6 1/2 JOHANSSON,EVA KRISTINA TJUVKIL 360 442 75 LYCKE

TJUVKIL 4:6 1/2 JOHANSSON,KENT ARNE MAGNUS TJUVKIL 360 442 75 LYCKE

TJUVKIL 5:1 1/2 AHNOFF,ANNA BODIL TJUVKIL 330 442 75 LYCKE

TJUVKIL 5:1 1/2 KARLSSON,PETER KURT LENNART TJUVKIL 330 442 75 LYCKE

TJUVKIL 5:2 1/1 KUNGÄLVS KOMMUN 442 81 KUNGÄLV

TJUVKIL 15:1 1/1 CLAESSON,GERTRUD ANN-MARIE GRENVÄGEN 12 442 75 LYCKE

TJUVKIL 26:1 1/1 GREER,JONATHAN MICHAEL SPAGHAMNSVÄGEN 15 442 75 LYCKE

TJUVKIL 1:176 1/1 OLSON,JARL OLOF SEGLAREGATAN 35 LGH 1707 414 57 GÖTEBORG

TJUVKIL 3:55 1/1 SÄLLSTRÖM,MAJ-BRITT VIOLA EGNAHEMSVÄGEN 5 449 44 NOL

TJUVKIL 3:56 1/2 BERGLUND,HANS OLOF KRISTINEDALSGATAN 4 442 30 KUNGÄLV

TJUVKIL 3:56 1/2 BERGLUND,TINNA KRISTIN MARIA KRISTINEDALSGATAN 4 442 30 KUNGÄLV

TJUVKIL 2:156 1/1 UTTER,ULRIKA ANNELIE TJUVKIL 410 442 75 LYCKE

TJUVKIL 3:62 1/1 GUSTAFSSON,ANITA YVONNE BJÖRRÖD 220 442 96 KODE

TJUVKIL 2:171 1/2 ÖBERG,MARIE CHRISTINA TJUVKIL 390 442 75 LYCKE

TJUVKIL 2:171 1/2 ÖBERG,STEN ERIK ANDERS TJUVKIL 390 442 75 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:46 1/1 WESTIN,MARTIN GUSTAF VANADISGATAN 8 426 76 VÄSTRA FRÖLUNDA

LYCKE-KROKEN 1:47 1/1 RYDQVIST,LARS ANDERS TORE LILLATORPSGATAN 13 B 416 55 GÖTEBORG

LYCKE-KROKEN 1:48 1/1 SUNDBERG,INGER ELISABETH ÄSLINGSVÄGEN 1 442 75 LYCKE

Avdelning C Gemensamheter inom planområdet
TJUVKIL S:25
Ändamål: Bullervall och Vattentäkt

Andelstal
Delägande fastigheter: TJUVKIL 26:1 1/2

TJUVKIL 27:1 1/2

TJUVKIL S:22
Ändamål: Dike

Andelstal

Delägande fastigheter: TJUVKIL 2:8 1/16

TJUVKIL 2:12 1/64

TJUVKIL 2:67 15/64

TJUVKIL S:9
Ändamål: Gångväg

Andelstal

Delägande fastigheter: LYCKE-KROKEN 1:3 1/4

LYCKE-KROKEN 1:4 1/4

LYCKE-KROKEN 1:5 3/16

LYCKE-KROKEN 1:52 3/32 

LYCKE-KROKEN 1:7 3/32

TJUVKIL 1:4 1/4 

TJUVKIL 2:10 5/32 

TJUVKIL 2:12 1/64

TJUVKIL 2:67 23/64

TJUVKIL 3:2 1/4

TJUVKIL 1:7 1/4 

TJUVKIL 2:8 1/16

TJUVKIL 1:44 1/2 

TJUVKIL 2:11 5/32 

TJUVKIL 4:6 11/96

TJUVKIL 5:1 1/96

TJUVKIL 3:61 7/32

TJUVKIL 2:166 1/4 
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TJUVKIL 3:5 3/8

TJUVKIL 4:5 3/16 

TJUVKIL 3:62 7/32

TJUVKIL S:11
Ändamål: Dike

Andelstal

Delägande fastigheter: LYCKE-KROKEN 1:5 3/16
LYCKE-KROKEN 1:3 1/4
LYCKE-KROKEN 1:7 3/32
LYCKE-KROKEN 1:4 1/4
LYCKE-KROKEN 1:52 3/32
TJUVKIL 1:4 1/4
TJUVKIL 1:7 1/4
TJUVKIL 1:44 1/2
TJUVKIL 2:8 1/16
TJUVKIL 2:10 5/32
TJUVKIL 2:11 5/32
TJUVKIL 2:12 1/64
TJUVKIL 2:67 23/64
TJUVKIL 2:166 1/4
TJUVKIL 3:5 1/4
TJUVKIL 3:61 7/32
TJUVKIL 3:62 7/32
TJUVKIL 4:5 3/16
TJUVKIL 4:6 11/96
TJUVKIL 5:1 1/96

TJUVKIL S:17
Ändamål: Vägar

Andelstal

Delägande fastigheter: LYCKE-KROKEN 1:5 1/4
LYCKE-KROKEN 1:3 1/4
LYCKE-KROKEN 1:7 3/16
LYCKE-KROKEN 1:4 3/32
LYCKE-KROKEN 1:52 3/32
TJUVKIL 1:4 1/4
TJUVKIL 1:7 1/4
TJUVKIL 1:44 1/2
TJUVKIL 2:8 1/16
TJUVKIL 2:10 5/32
TJUVKIL 2:11 5/32
TJUVKIL 2:12 1/64
TJUVKIL 2:67 23/64
TJUVKIL 2:166 1/4
TJUVKIL 3:5 1/4
TJUVKIL 3:6 3/8
TJUVKIL 3:61 7/32
TJUVKIL 3:62 7/32
TJUVKIL 4:5 3/16
TJUVKIL 4:6 11/96

1/96

TJUVKIL GA:1
Ändamål: Avloppsledningar med tillhörande inspektions- och rensbrunnar

Förvaltning: Gulskärsvägens samfällighetsförening C/O Erdal Sasioglu

Gulskärsvägen 14

442 75 Lycke

Delägande fastigheter: TJUVKIL 1:151

TJUVKIL 2:102

TJUVKIL 2:103

TJUVKIL 2:109

TJUVKIL 2:111

TJUVKIL 2:113

TJUVKIL 2:121

TJUVKIL 2:122

TJUVKIL 2:123

TJUVKIL 2:126

TJUVKIL 2:128

TJUVKIL 2:132

TJUVKIL 2:144

TJUVKIL 2:146

TJUVKIL GA:3
Ändamål: Väg, allmän plats (park)

Förvaltning: Toftebergets vägsamfällighet C/O Claes Lindegårdh

Majtorpsgatan 48

442 56 Hisings Backa

Delägande fastigheter: BLOCKUDDEN 1:1

TJUVKIL 5:1
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LYCKE-KROKEN 1:3

SPAGHAMN 2:2

SPAGHAMN 2:3

TJUVKIL 2:73

TJUVKIL 2:74

TJUVKIL 2:75

TJUVKIL 2:77

TJUVKIL 2:78

TJUVKIL 2:79

TJUVKIL 2:170

TJUVKIL 3:47

TJUVKIL 3:48

TJUVKIL 3:53

TJUVKIL 3:54

TJUVKIL 3:62

TJUVKIL 6:1

TJUVKIL 7:1

TJUVKIL 8:1

TJUVKIL 10:1

TJUVKIL 11:1

TJUVKIL 12:1

TJUVKIL 13.1

TJUVKIL 14.1

TJUVKIL 16:1

TJUVKIL 17:1

TJUVKIL 18:1

TJUVKIL 21:1

TJUVKIL 22:1

TJUVKIL 24:1

TJUVKIL 25:1

TJUVKIL 26:1

TJUVKIL 27:1

TJUVKIL 28:1

TJUVKIL 30:1

TJUVKIL GA:5
Ändamål: Väg

Förvaltning: Tjuvkils västra vägsamfällighet

Delägande fastigheter: TJUVKIL 15:1

TJUVKIL 19:1

TJUVKIL 20:1

TJUVKIL 23:1

TJUVKIL 3:60

TJUVKIL 3:64

TJUVKIL GA:8
Ändamål: Vägar, gångvägar, grönområden, parkeringsplatser, lekplats, belysning

Förvaltning: Matskärens samfällighetsförening C/O Thense Korsbo

Lerskärsvägen 95

442 75 lycke

Andelstal

Delägande fastigheter: LYCKE-KROKEN 1:13 1

LYCKE-KROKEN 1:15 1

LYCKE-KROKEN 1:68 0,5

LYCKE-KROKEN 1:69 0,5

LYCKE-KROKEN 1:73 0,5

LYCKE-KROKEN 1:75 1

LYCKE-KROKEN 1:76 1

LYCKE-KROKEN 1:77 1

LYCKE-KROKEN 1:78 1

LYCKE-KROKEN 1:95 0,1

LYCKE-KROKEN 1:96 1

LYCKE-KROKEN 1:97 1

LYCKE-KROKEN 1:98 1

LYCKE-KROKEN 1:99 1

LYCKE-KROKEN 1:100 1

LYCKE-KROKEN 1:101 1

LYCKE-KROKEN 1:102 1

LYCKE-KROKEN 1:103 1

LYCKE-KROKEN 1:104 1

LYCKE-KROKEN 1:105 1

LYCKE-KROKEN 1:106 0,1

LYCKE-KROKEN 1:107 1

LYCKE-KROKEN 1:108 0,1

LYCKE-KROKEN 1:109 1

LYCKE-KROKEN 1:110 1
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LYCKE-KROKEN 1:111 0,1

LYCKE-KROKEN 1:112 0,1

LYCKE-KROKEN 1:113 1

LYCKE-KROKEN 1:114 1

LYCKE-KROKEN 1:115 1

LYCKE-KROKEN 1:116 1

LYCKE-KROKEN 1:117 1

LYCKE-KROKEN 1:118 1

LYCKE-KROKEN 1:119 1

LYCKE-KROKEN 1:120 1

LYCKE-KROKEN 1:121 1

LYCKE-KROKEN 1:122 1

LYCKE-KROKEN 1:123 1

TJUVKIL 1:4 0,2

TJUVKIL 1:35 1

TJUVKIL 1:36 1

TJUVKIL 1:37 1

TJUVKIL 1:38 1

TJUVKIL 1:39 1

TJUVKIL 1:40 1

TJUVKIL 1:41 1

TJUVKIL 1:42 1

TJUVKIL 1:43 1

TJUVKIL 1:46 0,5

TJUVKIL 1:47 0,5

TJUVKIL 1:48 1

TJUVKIL 1:49 1

TJUVKIL 1:50 1

TJUVKIL 1:51 1

TJUVKIL 1:52 1

TJUVKIL 1:53 1

TJUVKIL 1:54 1

TJUVKIL 1:55 1

TJUVKIL 1:56 1

TJUVKIL 1:57 1

TJUVKIL 1:58 1

TJUVKIL 1:59 1

TJUVKIL 1:60 1

TJUVKIL 1:61 1

TJUVKIL 1:62 1

TJUVKIL 1:63 1

TJUVKIL 1:64 1

TJUVKIL 1:65 1

TJUVKIL 1:66 1

TJUVKIL 1:67 1

TJUVKIL 1:68 1

TJUVKIL 1:69 1

TJUVKIL 1:70 1

TJUVKIL 1:71 1

TJUVKIL 1:72 1

TJUVKIL 1:73 1

TJUVKIL 1:74 1

TJUVKIL 1:75 1

TJUVKIL 1:76 1

TJUVKIL 1:77 1

TJUVKIL 1:78 1

TJUVKIL 1:79 1

TJUVKIL 1:80 1

TJUVKIL 1:81 1

TJUVKIL 1:82 1

TJUVKIL 1:83 1

TJUVKIL 1:84 1

TJUVKIL 1:85 1

TJUVKIL 1:86 1

TJUVKIL 1:87 1

TJUVKIL 1:88 1

TJUVKIL 1:89 1

TJUVKIL 1:90 1

TJUVKIL 1:91 1

TJUVKIL 1:92 1

TJUVKIL 1:93 1

TJUVKIL 1:94 1

TJUVKIL 1:95 1

TJUVKIL 1:96 0,1

TJUVKIL 1:97 1

TJUVKIL 1:98 1

TJUVKIL 1:99 1

TJUVKIL 1:100 1

TJUVKIL 1:101 1

TJUVKIL 1:102 1

TJUVKIL 1:103 1
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TJUVKIL 1:104 1

TJUVKIL 1:105 1

TJUVKIL 1:106 1

TJUVKIL 1:107 1

TJUVKIL 1:108 1

TJUVKIL 1:109 1

TJUVKIL 1:110 1

TJUVKIL 1:111 0,1

TJUVKIL 1:112 1

TJUVKIL 1:113 0,1

TJUVKIL 1:114 1

TJUVKIL 1:115 1

TJUVKIL 1:116 1

TJUVKIL 1:117 1

TJUVKIL 1:118 1

TJUVKIL 1:119 1

TJUVKIL 1:120 1

TJUVKIL 1:121 1

TJUVKIL 1:122 1

TJUVKIL 1:123 1

TJUVKIL 1:124 0,1

TJUVKIL 1:125 0,1

TJUVKIL 1:126 0,1

TJUVKIL 1:127 1

TJUVKIL 1:128 0,1

TJUVKIL 1:129 1

TJUVKIL 1:130 1

TJUVKIL 1:131 1

TJUVKIL 1:132 1

TJUVKIL 1:133 1

TJUVKIL 1:134 1

TJUVKIL 1:135 1

TJUVKIL 1:136 1

TJUVKIL 1:137 1

TJUVKIL 1:138 1

TJUVKIL 1:139 1

TJUVKIL 1:140 1

TJUVKIL 1:141 1

TJUVKIL 1:142 1

TJUVKIL 1:143 1

TJUVKIL 1:144 1

TJUVKIL 1:145 1

TJUVKIL 1:146 1

TJUVKIL 1:147 1

TJUVKIL 1:148 1

TJUVKIL 1:149 1

TJUVKIL 1:150 1

TJUVKIL 1:157 1

TJUVKIL 1:158 1

TJUVKIL 1:159 0,1

TJUVKIL 1:160 1

TJUVKIL 1:162 1

TJUVKIL 1:164 1

TJUVKIL 1:165 1

TJUVKIL 1:166 1

TJUVKIL 1:167 1

TJUVKIL 1:168 1

TJUVKIL 1:169 1

TJUVKIL 1:170 1

TJUVKIL 1:171 1

TJUVKIL 1:172 1

TJUVKIL 1:173 1

TJUVKIL 1:174 1

TJUVKIL 1:178 1

TJUVKIL 1:180 1

TJUVKIL 1:183 1

TJUVKIL 1:184 1

TJUVKIL 1:185 1

TJUVKIL 1:186 1

TJUVKIL 1:187 1

TJUVKIL 1:188 1

TJUVKIL 1:189 1

TJUVKIL 1:190 1

TJUVKIL 1:191 1

TJUVKIL 1:192 0,1

TJUVKIL 1:193 1

TJUVKIL 1:194 1

TJUVKIL 1:195 1

TJUVKIL 1:196 1

TJUVKIL 1:197 0,5

TJUVKIL 1:198 0,1
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TJUVKIL 1:199 0,1

TJUVKIL 1:201 1

TJUVKIL 1:202 1

TJUVKIL 1:205 1

TJUVKIL 1:206 1

TJUVKIL 1:207 1

TJUVKIL 1:208 1

TJUVKIL 1:209 1

TJUVKIL 1:210 1

TJUVKIL 1:211 1

TJUVKIL GA:9
Ändamål: Spillvattenledningar med därtill hörande brunnar samt anslutningsledningar

Förvaltning: Norgårdens samfällighetsförening

C/O M-B Norebratt

Box 57

440 33 Harestad

Andelstal

Delägande fastigheter: TJUVKIL 1:11

TJUVKIL 1:13

TJUVKIL 1:14

TJUVKIL 1:15

TJUVKIL 1:16

TJUVKIL 1:17

TJUVKIL 1:24

TJUVKIL 1:25

TJUVKIL 1:26

TJUVKIL 1:27

TJUVKIL 1:28

TJUVKIL 1:29

TJUVKIL 1:30

TJUVKIL 1:31

TJUVKIL 1:32

TJUVKIL 1:33

TJUVKIL 1:34

TJUVKIL 1:152

TJUVKIL 1:153

TJUVKIL 1:154

TJUVKIL 1:155

TJUVKIL 1:156

TJUVKIL 1:200

TJUVKIL 2:125

TJUVKIL GA:10
Ändamål: Vägar

Förvaltning:
SALTSKÄRSVÄGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

c/o Tomas Odebrant

Saltkärrsvägen 24

442 75 Lycke

Delägande fastigheter: Tjuvkil 1:175
Tjuvkil 2:38
Tjuvkil 2:44
Tjuvkil 2:68
Tjuvkil 2:69
Tjuvkil 2:72
Tjuvkil 2:76
Tjuvkil 2:80 
Tjuvkil 2:81
Tjuvkil 2:82
Tjuvkil 2:90
Tjuvkil 2:97
Tjuvkil 2:99
Tjuvkil 2:105 
Tjuvkil 2:108
Tjuvkil 2:110 
Tjuvkil 2:112
Tjuvkil 2:114
Tjuvkil 2:115
Tjuvkil 2:118
Tjuvkil 2:134
Tjuvkil 2:135
Tjuvkil 2:136
Tjuvkil 2:137
Tjuvkil 2:141
Tjuvkil 2:142
Tjuvkil 2:147 
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Tjuvkil 2:148
Tjuvkil 2:149
Tjuvkil 2:213
Tjuvkil 4:8
Tjuvkil 4:9
Tjuvkil 4:10
Tjuvkil 4:12
Tjuvkil 4:18 
Tjuvkil 4:19
Tjuvkil 4:20
Tjuvkil 4:21
Tjuvkil 4:23
Tjuvkil 4:24
Tjuvkil 4:26
Tjuvkil 4:28
Tjuvkil 4:29
Tjuvkil 4:30
Tjuvkil 4:31
Tjuvkil 4:32
Tjuvkil 4:33
Tjuvkil 4:34 
Tjuvkil 4:35
Tjuvkil 4:36
Tjuvkil 4:37
Tjuvkil 4:38
Tjuvkil 4:39
Tjuvkil 4:40
Tjuvkil 4:41
Tjuvkil 4:43
Tjuvkil 4:44
Tjuvkil 4:45
Tjuvkil 4:46
Tjuvkil 4:47

TJUVKIL GA:11
Ändamål: Utfartsvägar

Förvaltning: Dammkärrs samfällighetsförening

C/O Håkan Hermansson

Dammkärrsvägen 4

442 75 Lycke

Delägande fastigheter: Tjuvkil 2:106

Tjuvkil 2:107

Tjuvkil 2:116 

Tjuvkil 2:117  

Tjuvkil 2:119 

Tjuvkil 2:120

Tjuvkil 2:124

Tjuvkil 2:127 

Tjuvkil 2:129

Tjuvkil 2:131 

Tjuvkil 2:139

Tjuvkil 2:140

Tjuvkil 2:145 

Tjuvkil 4:27 

Tjuvkil 4:42

TJUVKIL GA:14
Ändamål: Utfartsvägar

Förvaltning: Gulskärens väg samfällighetsförening

Delägande fastigheter: TJUVKIL 1:151

TJUVKIL 2:57

TJUVKIL 2:96

TJUVKIL 2:101

TJUVKIL 2:102

TJUVKIL 2:103

TJUVKIL 2:104

TJUVKIL 2:109

TJUVKIL 2:111

TJUVKIL 2:113

TJUVKIL 2:121

TJUVKIL 2:122

TJUVKIL 2:123

TJUVKIL 2:126

TJUVKIL 2:128



60/22 Beslut - antagande av detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil - KS2015/2077-94 Beslut - antagande av detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil : Fastighetsförteckning Tjuvkil DP väg 168

TJUVKIL 2:132

TJUVKIL 2:144

TJUVKIL 2:146

TJUVKIL 5:1

TJUVKIL GA:17
Ändamål: Vatten och avloppsledningar, reningsverk med tillfart

Förvaltning: Toftebergets VA samfällighetsförening

C/O Claes Lindegårdh

Majtorpsgatan 48

422 56 Hisings Backa

Delägande fastigheter: BLOCKUDDEN 1:1

LYCKE-KROKEN 1:40

LYCKE-KROKEN 1:42

LYCKE-KROKEN 1:43

LYCKE-KROKEN 1:44

LYCKE-KROKEN 1:45

LYCKE-KROKEN 1:46

LYCKE-KROKEN 1:47

LYCKE-KROKEN 1:48

LYCKE-KROKEN 1:49

LYCKE-KROKEN 1:50

LYCKE-KROKEN 1:51

LYCKE-KROKEN 1:60

LYCKE-KROKEN 1:61

LYCKE-KROKEN 1:80

LYCKE-KROKEN 1:81

LYCKE-KROKEN 1:124

SPAGHAMN 2:2

SPAGHAMN 2:3

TJUVKIL 2:29

TJUVKIL 2:30

TJUVKIL 2:73

TJUVKIL 2:74

TJUVKIL 2:75

TJUVKIL 2:77

TJUVKIL 2:78

TJUVKIL 2:79

TJUVKIL 2:162

TJUVKIL 2:163

TJUVKIL 2:170

TJUVKIL 3:43

TJUVKIL 3:44

TJUVKIL 3:45

TJUVKIL 3:46

TJUVKIL 3:47

TJUVKIL 3:48

TJUVKIL 3:49

TJUVKIL 3:50

TJUVKIL 3:51

TJUVKIL 3:52

TJUVKIL 3:53

TJUVKIL 3:54

TJUVKIL 3:55

TJUVKIL 3:56

TJUVKIL 3:57

TJUVKIL 3:58

TJUVKIL 3:59

TJUVKIL 3:60

TJUVKIL 3:64

TJUVKIL 6:1

TJUVKIL 7:1

TJUVKIL 8:1

TJUVKIL 10:1

TJUVKIL 11:1

TJUVKIL 12:1

TJUVKIL 13:1

TJUVKIL 14:1

TJUVKIL 15:1

TJUVKIL 16:1

TJUVKIL 17:1

TJUVKIL 18:1

TJUVKIL 19:1

TJUVKIL 20:1

TJUVKIL 21:1

TJUVKIL 22:1

TJUVKIL 23:1

TJUVKIL 24:1

TJUVKIL 25:1
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TJUVKIL 26:1

TJUVKIL 27:1

TJUVKIL 28:1

TJUVKIL 29:1

TJUVKIL 30:1

TJUVKIL 31:1

TJUVKIL GA:32
Ändamål:

Förvaltning: Truskärsvägens VA samfällighetsförening

C/O Mats Odersjö

Krokens Väg 26

442 75 Lycke

Andelstal

Delägande fastigheter: LYCKE-KROKEN 1:13 1

LYCKE-KROKEN 1:15 4

LYCKE-KROKEN 1:95 1

LYCKE-KROKEN 1:96 1

LYCKE-KROKEN 1:97 1

LYCKE-KROKEN 1:98 1

LYCKE-KROKEN 1:99 1

LYCKE-KROKEN 1:100 1

LYCKE-KROKEN 1:101 1

LYCKE-KROKEN 1:102 1

LYCKE-KROKEN 1:103 1

LYCKE-KROKEN 1:104 1

LYCKE-KROKEN 1:105 1

LYCKE-KROKEN 1:106 1

LYCKE-KROKEN 1:107 1

LYCKE-KROKEN 1:108 1

LYCKE-KROKEN 1:109 1

LYCKE-KROKEN 1:110 1

LYCKE-KROKEN 1:111 1

LYCKE-KROKEN 1:112 1

LYCKE-KROKEN 1:113 1

LYCKE-KROKEN 1:114 1

LYCKE-KROKEN 1:115 1

LYCKE-KROKEN 1:116 1

LYCKE-KROKEN 1:117 1

LYCKE-KROKEN 1:118 1

LYCKE-KROKEN 1:119 1

LYCKE-KROKEN 1:120 1

LYCKE-KROKEN 1:121 1

LYCKE-KROKEN 1:122 1

LYCKE-KROKEN 1:123 1

TJUVKIL 1:35 1

TJUVKIL 1:180 1

TJUVKIL 1:183 1

TJUVKIL 1:184 1

TJUVKIL 1:185 1

TJUVKIL 1:186 1

TJUVKIL 1:187 1

TJUVKIL 1:188 1

TJUVKIL 1:189 1

TJUVKIL 1:190 1

TJUVKIL 1:191 1

TJUVKIL 1:199 8

TJUVKIL 1:201 1

TJUVKIL 1:202 1

TJUVKIL 1:203 1

TJUVKIL 1:204 1

TJUVKIL 1:206 1

TJUVKIL 1:207 1

TJUVKIL 1:208 1

TJUVKIL 1:209 1

TJUVKIL 1:210 1

TJUVKIL 1:211 1

Avdelning D Rättigheter inom planområdet

Gemensamhetsanläggning för vatten- och avloppsledningar, vattenledning med brunnar, 
ventiler. Visare och övriga anordningar som behövs för dess ändamål. Avloppsledning med 
pumpstationer, brunnar, ventiler, visare och övriga anordningar som behövs för dess 
ändamål
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Avtalsservitut 14-IM3-83/7237.1
Ändamål: Kraftledning

Till förmån för fastigheten: RÅDHUSET 11

Belastar fastigheten: TJUVKIL 3:5

TJUVKIL 3:45

TJUVKIL 3:46

TJUVKIL 3:47

TJUVKIL 3:48

TJUVKIL 3:49

TJUVKIL 3:50

TJUVKIL 3:51

TJUVKIL 3:52

TJUVKIL 3:53

TJUVKIL 3:54

TJUVKIL 3:55

TJUVKIL 3:56

TJUVKIL 3:59

TJUVKIL 3:60

Avtalsservitut 14-IM3-18/71B.1
Ändamål: Kraftledning

Till förmån för fastigheten: LEXTORP 7:1

Belastar fastigheten: TJUVKIL 1:163

TJUVKIL 2:10

TJUVKIL 2:72

TJUVKIL 2:171

Officialservitut 1482-87/22.1
Ändamål: Utrymme

Till förmån för fastigheten: TJUVKIL GA:10

Belastar fastigheten: TJUVKIL 2:2

TJUVKIL 2:10

TJUVKIL 4:6

TJUVKIL S:24

Officialservitut 1482-85/60.1
Ändamål: Utrymme

Till förmån för fastigheten: TJUVKIL GA:9

Belastar fastigheten: TJUVKIL 1:4

TJUVKIL 1:19

TJUVKIL 1:20

TJUVKIL 1:44

TJUVKIL S:17

Ledningsrätt 1482-2311.1
Ändamål: VA-ledningar

Till förmån för: KUNGÄLVS KOMMUN

Belastar fastigheten: Tjuvkil 2:8

Tjuvkil 2:10

Tjuvkil 2:12

Tjuvkil 2:58

Tjuvkil 2:67

Tjuvkil 2:170

Tjuvkil 2:174

Tjuvkil 2:175

Tjuvkil 2:194

Tjuvkil 2:215

Tjuvkil 2:216

Tjuvkil 2:217

Tjuvkil 3:5

Tjuvkil 3:62

Tjuvkil 3:65

Tjuvkil 4:5

Tjuvkil S:9

Tjuvkil S:12

Tjuvkil S:17
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Tjuvkil S:22

Tjuvkil S:26

Ledningsrätt 1482-2387.1
Ändamål: Starkström (högspänning)

Till förmån för fastigheten: KUNGÄLV ENERGI AB

Belastar fastigheten: LYCKE-KROKEN 1:4

LYCKE-KROKEN 1:9

LYCKE-KROKEN 1:13

LYCKE-KROKEN 1:70

LYCKE-KROKEN 1:95

TJUVKIL 1:7

TJUVKIL 1:9

TJUVKIL 1:44

TJUVKIL 1:184

TJUVKIL 1:185

TJUVKIL 1:186

TJUVKIL 1:187

TJUVKIL 1:188

TJUVKIL 1:189

TJUVKIL 1:190

TJUVKIL 1:191

TJUVKIL 1:199

TJUVKIL 1:201

TJUVKIL 1:202

TJUVKIL 1:203

TJUVKIL 1:207

TJUVKIL 1:208

TJUVKIL 1:209

TJUVKIL 1:210

TJUVKIL 1:211

TJUVKIL S:13

Officialservitut 1482-2070.1
Ändamål: Utrymme

Till förmån för fastigheten: TJUVKIL GA:32

Belastar fastigheten: LYCKE-KROKEN 1:4

LYCKE-KROKEN 1:13

LYCKE-KROKEN 1:70

LYCKE-KROKEN 1:71

TJUVKIL 1:7

TJUVKIL 1:9

TJUVKIL 1:44

TJUVKIL 1:190

TJUVKIL 1:191

TJUVKIL 4:4

TJUVKIL S:13

Officialservitut 1482-96/56.1
Ändamål: Väg

Till förmån för fastigheten: TJUVKIL 4:48

TJUVKIL 4:49

Belastar fastigheten: TJUVKIL 4:15

Officialservitut 1482-1924.2
Ändamål: Utrymme

Till förmån för fastigheten: TJUVKIL GA:8

Belastar fastigheten: LYCKE-KROKEN 1:4

LYCKE-KROKEN 1:9

TJUVKIL 1:7

TJUVKIL 1:9

TJUVKIL 1:44

TJUVKIL S:13

Ledningsrätt 14-LYC-856
Ändamål: VA-ledningar



60/22 Beslut - antagande av detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil - KS2015/2077-94 Beslut - antagande av detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil : Fastighetsförteckning Tjuvkil DP väg 168

Till förmån för Kungälvs Kommun

Belastar fastigheten: LYCKE-KROKEN 1:4

TJUVKIL 1:4

TJUVKIL 1:7

TJUVKIL 2:2

TJUVKIL S:7

TJUVKIL S:17

Ledningsrätt 1482-93/15.1
Ändamål: Tele

Till förmån för fastigheten: Saknas

Belastar fastigheten: BROBERG 1:1

BROBERG 1:4

BROBERG 1:5

BROBERG 1:6

BÅRÖD 1:2

BÅRÖD 1:5

BÅRÖD 1:14

GRANNEBY 2:3

GRANNEBY 8:1

LYCKE-KROKEN 1:9

LÖKEBERG 4:1

LÖKEBERG S:3

RESTAD 2:6

RESTAD 2:10

RESTAD 3:6

RESTAD 3:27

RESTAD 4:4

RESTAD 5:10

RESTAD 5:11

RESTAD 5:13

RESTAD 5:23

RESTAD 6:15

RESTAD 7:1

RESTAD 8:1

RESTAD 11:1

RESTAD 11:2

RESTAD S:18

RESTAD S:34

RESTAD S:35

RESTAD S:37

RÄVO 1:6

SKÅRBY 3:3

SKÅRBY 8:1

SKÅRBY 8:4

SKÅRBY S:1

TJVUKIL 1:72

TJVUKIL 1:66

TJVUKIL 3:21

VÄVRA 1:8

VÄVRA 2:19

VÄVRA 2:24

VÄVRA 2:117

VÄVRA 3:13

VÄVRA 6.4

VÄVRA 6.7

VÄVRA 12:1

VÄVRA 15:1

VÄVRA 15:2

VÄVRA 15:7

VÄVRA S:4

VÄVRA S:6

VÄVRA S:57

Avdelning E Torrläggnings- och dikningsföretag
Tjuvkil Mellangårds dikningsföretag

Till förmån för fastigheten: TJUVKIL 2:7

TJUVKIL 2:8

TJUVKIL 2:11

TJUVKIL 2:12

TJUVKIL 2:14
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TJUVKIL 2:31

TJUVKIL 2:42

TJUVKIL 2:43

Belastar: TJUVKIL 2:8 m fl

Kroken med flera, Torrläggningsföretag 1931

Till förmån för fastigheten: LYCKE-KROKEN 1:3

LYCKE-KROKEN 1:4

LYCKE-KROKEN 1:5

LYCKE-KROKEN 1:9

TJUVKIL 1:4

TJUVKIL 1:7

TJUVKIL 1:9

TJUVKIL 2:2

TJUVKIL 2:9

TJUVKIL 3.6

TJUVKIL 4:4

TJUVKIL 4:5

BROBERG 1:1

Gullbringa med flera, torrläggningsföretag 1916

Till förmån för fastigheten: GULLBRINGA 1:4

BROBERG 1:8

LÖKEBERG 1:4

Upprättad av Kart- och mark 
Kungälvs kommun 2022-02-08
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1. INFORMATION
En detaljplan är ett juridiskt dokument som styr hur marken får användas för ett område inom 
kommunen, exempelvis för bostäder, kontor, handel eller industri. Detaljplanen får även reglera 
placering, utformning och utförande. En detaljplan består av en plankarta som är juridiskt bindande 
och en planbeskrivning som beskriver plankartan. Planbeskrivningen (denna handling), som inte är 
juridiskt bindande, ska underlätta förståelsen för plankartans innebörd. 

Detaljplanens antagandehandling omfattar följande handlingar:

Planhandlingar:

 Planbeskrivning (denna handling)
 Plankarta med planbestämmelser (uppdelad på fem dokument)
 Samrådsredogörelse
 Granskningsutlåtande

Övriga handlingar: 

 Fastighetsförteckning (publiceras inte på kommunens webbplats). 
 Fastighetskonsekvenskarta. 
 Undersökning av betydande miljöpåverkan

Handlingar/utredningar som återfinns på Trafikverkets webbplats för vägplan för väg 168 
genom Tjuvkil

 Väg 168 Kungälv-Marstrand, delen Tjuvkil. Vägplan, Fastställelsehandling. 
Planbeskrivning samt plankartor. 2021-05-18 

 Illustrationskartor 
 PM Trafikprognos och kapacitetsanalys
 PM Buller
 PM Vibrationer
 Markteknisk undersökningsrapport Geoteknik

Dessa med flera handlingar/utredningar återfinns på Trafikverkets webbplats 
https://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastra-gotaland/vi-bygger-och-forbattrar/vag168-
genom-tjuvkil/Dokument/

Övriga utredningar/dokument

- Kungälv kommun, 2012, Översiktsplan 2010, Antagen: 2012-01-19
- Länsstyrelsen i Västra Götaland, 2000. Värdebeskrivningar – riksintresse för 

naturvård. Beslut 2000-02-07, uppdaterad 2008-01-16. Naturcentrum AB, 2012. 
- Historisk karta Lantmäteriet: Tjuvkils by enskifte 1826 
- Länsstyrelsens WebbGIS, Infokartan Västra Götalands Län, http://ext-

webbgis.lansstyrelsen.se/Vastragotaland/Infokartan/ 
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Handlingarna (förutom fastighetsförteckningen) finns på Kungälvs kommuns hemsida under 
planprocess och byggnation: www.kungalv.se/Bygga--bo--miljo/aktuella-planer/. 

Fastighetsförteckning, beslutsprotokoll samt övriga handlingar finns i Kungälvs Stadshus, 
adress: Ytterbyvägen 2, Kungälv. För information om planförslaget, kontakta Kundcenter på 
telefonnummer 0303 – 23 80 00.

1.1. Handläggning
Arbetet med denna detaljplan påbörjades april 2018. 

1.1.1. Planprocessen inleddes med samordnat förfarande
När en kommun ska göra en detaljplan för ett ärende som även prövas enligt miljöbalken, väglagen 
eller lagen om byggande av järnväg kan förfarandena enligt de olika lagarna samordnas. När arbetet 
skulle inledas för Trafikverket att ta fram en vägplan och för Kungälvs kommun att ta fram en 
detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil kom de båda parterna överens om att ärendena för framtagande 
av vägplan respektive detaljplan skulle drivas parallellt och med samordnat förfarande enlighet med 
5 kap plan- och bygglagen (SFS 2010:900). Syftet med samordningen var att undvika dubbelarbete 
och dubbla prövningar. Vägplaneprocessen, som leds av Trafikverket, var huvudprocess.

Särskilda bestämmelser om ett samordnat planförfarande finns i PBL 5 kap 11 c § andra stycket, 16 
och 18 a §§, 21 § andra stycket och 23 § andra stycket. Bestämmelserna gäller kungörelse, samrådstid 
och granskningstid. 

Först genomfördes samrådet, 2 mars – 10 april 2020. Detaljplanens samrådshandlingar är daterade 
2020-02-04. Som framgick av information skulle synpunkter på såväl vägplan som detaljplan 
adresseras till Trafikverket. Inkomna synpunkter beaktades och vissa justeringar och kompletteringar 
genomfördes.

Nästa skede var granskningsskedet, 2 juli – 13 augusti 2020. Granskningshandlingarna daterades 
2020-07-02. Ingen samrådsredogörelse togs fram eftersom synpunkter från samrådsskede i samband 
med samordnat förfarande redovisas tillsammans med synpunkter från granskningsskedet i 
granskningsutlåtandet.

Inkommande synpunkter har sedan beaktats varefter antagandehandlingar, daterade 2021-01-28, togs 
fram. Därefter antog kommunstyrelsen detaljplanen.

1.1.2. Beslutet att anta detaljplanen upphävdes av domstol
Efter att detaljplanen antagits överklagades beslutet att anta detaljplanen. Mark- och miljödomstolens 
efterföljande dom (2021-09-23) innebar att kommunstyrelsens beslut att anta detaljplanen upphävdes. 

Som skäl till domen anförde domstolen att detaljplanen inte överensstämmer med gällande 
översiktsplan, något som är nödvändigt vid användandet av samordnat förfarande. Vidare fanns det 
sakägares synpunkter på lokalisering av väg och GC-väg som inte tagits upp i granskningsutlåtandet 
och än mindre bemötts eller tillgodosetts. De sakägare som framfört dessa synpunkter skulle, enligt 
domen, ha informerats om detaljplanens antagande vilket inte skedde.
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1.1.3. Omtag i planprocessen från och med granskning
Efter Mark- och miljödomstolens dom att beslutet att anta detaljplanen upphävts beslöt kommunen att 
göra ett omtag i planprocessen. Kommunen beslöt samtidigt att byta planprocess – från samordnat 
förfarande till utökat förfarande samt att inleda omtaget med att ta fram granskningshandlingar. 
Granskning ägde rum 4-25 mars 2022.

1.1.4. Vägplanens gräns och detaljplanens gräns
Vägplanens vägområdesgräns och detaljplanens plangräns är i det närmaste identiska. Skillnaden är att 
detaljplanen, på vissa avsnitt, är marginellt vidare än vägplanen. Skälet till detta är ambitionen att 
skapa förutsättningar för lämpliga fastighetsbildningar. Detta beskrivs närmare i avsnitt 7.3 
Fastighetsrättsliga frågor under rubriken Erforderlig fastighetsbildning och ersättning.
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2. PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

2.1. Syfte
Syftet med detaljplanen är att ersätta delar av befintliga detaljplaner så att lämplig markanvändning 
möjliggörs för den vägplan som tas fram i en parallellt pågående planprocess. 

För att möjliggöra syftet och samtidigt skapa förutsättningar för lämpliga fastighetsgränser krävs 
småskaliga anpassningar, d.v.s. detaljplanens gränser görs rakare och ges färre brytpunkter jämfört 
med vägplanens gräns. Detta sker på ett sådant sätt att vägplanen i sin helhet ryms inom detaljplanen.

2.2. Huvuddrag
När detaljplanens huvuddrag och innehåll beskrivs här i detaljplanens planbeskrivning är det 
vägplanens innehåll som beskrivs.  De åtgärder som vägplanen föreslår är:

 Gång- och cykelväg längs norra sidan av väg 168 
 Breddning av körbana
 Ny utformning av Tjuvkils vägskäl (korsningen väg 168 och väg 612)
 Säkring av sidoområdet (vid avkörning med motorfordon) 
 Bullerskydd längs vägen
 Busshållplatser, till viss del i nya lägen, med tillhörande ståytor för väntande resenärer 
 Passager för oskyddade trafikanter att kunna korsa väg 168

2.3. Plandata

2.3.1. Lägesbestämning och geografiska benämningar
Planområdet är beläget i Tjuvkil, 13 km väster om Kungälv och 8 km öster om Marstrand. 

Figur 1. Planområdets läge i kommunen



60/22 Beslut - antagande av detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil - KS2015/2077-94 Beslut - antagande av detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil : Planbeskrivning antagande

Planbeskrivning - Antagandehandling 2022-06-22

                                                       
                                                         9

Planområdet följer och inrymmer väg 168 och sträcker sig igenom hela Tjuvkil. Längden på plan-
området är 3,4 km. Detaljplanens planområde består i allt väsentligt av samma område som utgör 
vägplanens vägområde.

Figur 2 Planområde. Planområdet är i huvudsak ca 20 meter brett men är bredare på vissa avsnitt, som mest ca 40 meter.

2.3.2. Storlek
Planområdet innefattar en 3,4 km lång sträcka av väg 168. Bredden på planområdet är i huvudsak 
cirka 20 meter brett men är bredare på vissa sträckor, bl a vid korsningar och på avsnitt där det 
planeras busshållplatser. Bredast är planområdet vid Tjuvkils vägskäl (korsningen väg 168 – väg 612) 
där planområdet är upp mot 40 meter brett.

2.3.3. Markägoförhållanden
Planområdet utgörs av ett flertal privatägda fastigheter, gemensamhetsanläggningar och 
samfälligheter samt kommunal mark, se den till detaljplanen hörande fastighetsförteckningen för mer 
information. Inom planområdet är större delen av dessa fastigheter belastade med vägrätt för väg 168 
till förmån för Trafikverket i egenskap av väghållare.

3. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

3.1. Kommunala beslut
2015-12-16 beslutade kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan Tjuvkil 
3:5 m.fl. för väg 168 genom Tjuvkil i Kungälvs kommun med standardförfarande enligt plan- och 
bygglagen PBL (2010: 900) kap. 5 § 7). Under förutsättning att detaljplanen inte medför betydande 
miljöpåverkan.

2020-02-24 tog enhetschef Plan delegationsbeslut, med stöd av D13 och D15 delegeringsordning, att 
godkänna detaljplanen för samråd. 
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2020-08-03 tog enhetschef Plan delegationsbeslut, med stöd av D14 delegeringsordning, att godkänna 
detaljplanen för granskning.

2021-01-28 antog kommunfullmäktige detaljplanen.

Efter att mark- och miljödomstolen i en dom 2021-09-23 beslutat att upphäva kommunfullmäktiges 
beslut att anta detaljplanen tog kommunen fram en ny granskningshandling vilken godkändes för 
granskning av kommunstyrelsen 2022-02-16.

3.2. Översiktsplan
Översiktsplanen för Kungälvs kommun, antagen av Kommunfullmäktige 2012-01-19, anger att 
områden som ingår i eller tangerar det aktuella planområdet längs väg 168, omväxlande utgörs av 
kategorierna ”Möjlig förtätning/omvandlingsområde Bostäder 2050” och ”Nya bostäder 2020” samt 
områden utan angiven markanvändning. Vidare finns, i nära anslutning till planområdet, områden av 
kategorin ”Nya bostäder 2050”.

I översiktsplanen anges även läge för vägreservat för väg 168, en förbifart med två alternativa 
sträckningar söder om Tjuvkil. Detta vägreservat överensstämmer med de planer som Trafikverket 
hade vid tidpunkten för framtagandet av översiktsplanen. 

Tjuvkil ingår i det som i översiktsplanen benämns som kustzon. Bebyggelsetrycket i kustzonen 
(Miljöbalken 4 kap.) i Kungälvs kommun är stort. Enligt översiktsplanen omfattar kustzonen ”det 
område som har ett enkelt landskapsmässigt, funktionsmässigt eller bebyggelsemässigt samband med 
kusten och havet”. Det är viktigt att utvecklingen av kustområden och landsbygden sker med hänsyn 
till natur- och kulturvärden samt strandskyddet. 

I översiktsplanen framhävs att stråket längs väg 168 från Tjuvkil och ut till Marstrand är en av 
kommunens mest attraktiva boendemiljöer. Det har länge funnits ett starkt utbyggnadsintresse längs 
väg 168 eftersom denna utveckling ger Tjuvkil möjlighet att stärkas samt utgöra ett komplement till 
serviceorten Marstrand. Se figur 3 för översiktligt planerat utbyggnadsförslag för aktuellt område. 

I översiktsplanen redovisas det som är benämnt Kungälvs strukturbild och som innehåller ett 
huvudstråk längs E6 och ett sekundärstråk som sträcker sig mellan Kungälv/Kareby och Marstrand. 
Tjuvkil ligger längs det sekundära stråket och översiktsplanen framhäver att på sikt bör 
kollektivtrafiken och trafiksäkerheten förbättras då standarden vid tiden av författandet av 
översiktsplanen var bristfällig. Översiktsplanen föreslår bland annat att det är viktigt med ett 
sammanhängande gång- och cykelstråk längs hela väg 168 samt kompletterande åtgärder som höjer 
trafiksäkerheten. Enligt översiktsplanen förväntas Tjuvkil växa betydligt mer än närliggande byar i 
invånarantal fram till år 2020 vilket ger ytterligare incitament till att förbättra befintliga 
vägförhållanden. Det innebär även ett behov av utökad service av framförallt barnomsorg. På sikt spås 
Tjuvkil kunna bli en serviceort.
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Figur 3 Kungälvs översiktliga planering för aktuellt område (ur Kungälvs ÖP antagen 2012-01-19). Detaljplan för Tjuvkils 
ängar, som i stort sett motsvaras av det stora området ”Nya bostäder 2020” väster om Tjuvkils vägskäl, är antagen och 
byggandet av bostäder i detta område pågår och är till stora delar utförd. 

3.3. Planprogram
Ett detaljplaneprogram för Tjuvkil antogs 2004-06-09. Planområdet innefattar Tjuvkils hela bebyggda 
område samt Tjuvkilebäckens öppna dalgång söder om Tjuvkil. Syftet med planprogrammet var att få 
en samlad bild av förutsättningarna för området och få fram riktlinjer för den framtida 
markanvändningen. I plankartan finns de alternativa vägsträckorna söder om Tjuvkil, som då var 
under pågående utredning, inlagda som vägreservat. Vidare finns en GC-väg inlagd längs norra sidan 
av väg 168.

3.4. Detaljplaner
Merparten av planområdet ligger inom detaljplanerat område men det finns sträckor längs väg 168 där 
detaljplaner ansluter till vägen på endast ena sidan av vägen och även vägavsnitt där detaljplan saknas 
på bägge sidor av vägen, se figur 4.
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Figur 4. Detaljplaner i Tjuvkil. Siffrorna på bilden är de koder (kortnamn) som kommunen använder för detaljplanerna. 
Planernas fullständiga namn framgår nedan. På kartan är även en s k omvandlingsplan markerad. Det är en detaljplan vars 
framtagande pågår. Dess syfte är till stor del att underlätta omvandling av fritidshus till åretruntbostäder. Fler sådana 
omvandlingsplaner planeras att utföras i Tjuvkil.

Följande befintliga detaljplaner ligger till delar inom nytt detaljplaneområde: 

 Nr 40: Byggnadsplan för fritidsområde Tjuvkil Västergård 34, Tjuvkil Uppegård 42 och Tjuvkil 
Västergård 33 (1954).

 Nr 44: Byggnadsplan för fritidsområdet Tjuvkil (Tjuvkil 3:54) (upprättad 1952-54, rev 1956)

 Nr 330: Detaljplan för Tjuvkil 2:40 m.fl. (2007, rev 2008)

 Nr 335: Detaljplan för Förskola och Äldreboende del av Tjuvkil 1:4 m.fl. (2009) 

 Nr 343: Detaljplan för Tjuvkil 1:7 m.fl. Matskärsområdet (2010, rev 2011)

Omvandlingsplaner
Planering pågår för utbyggnad av VA i Tjuvkil. Av denna anledning planerar kommunen att utföra ett 
antal s k omvandlingsplaner i Tjuvkil. Syftet med dessa är att ersätta befintliga fritidshusplaner med 
nya detaljplaner för att pröva utökade byggrätter på befintliga bostadsfastigheter, för att 
möjliggöra/underlätta omvandling från fritidshus till permanentboende. Även vissa 
markanvändningsbestämmelser ska ses över. Enstaka nya byggrätter för bostäder kommer att prövas. 
Detaljplanernas huvuddrag kommer att innebära att befintliga bostadshus tillåts byggas större och att 
det därmed blir mer attraktivt att bosätta sig permanent i området.

Arbetet med att ta fram den första omvandlingsplanen (se figur 4) pågår (och har varit ute på samråd). 
Plangränsen för omvandlingsplanen är anpassad efter plangränsen för väg 168..
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4. FÖRENLIGHET MED MILJÖBALKEN
Enligt plan- och bygglagen 2 kap ska hänsyn tas både till allmänna och enskilda intressen vid 
prövningen av lämpligheten av föreslagen planläggning. Bestämmelserna om hushållning med mark- 
och vattenområden i 3 och 4 kap miljöbalken ska tillämpas.

Sammantaget bedöms detaljplanen vara förenlig med en från allmän synpunkt lämplig användning av 
mark- och vattenresurser enligt 3 kap miljöbalken.

4.1. Miljömål
Riksdagen har fastställt 16 övergripande miljömål för Sverige. Målen beskriver de kvaliteter som vår 
miljö och våra gemensamma natur- och kulturresurser måste ha för att vara ekologiskt hållbara på sikt. 
Kungälvs kommun har arbetat för att bryta ner och lokalt anpassa de nationella miljömålen. 
Kommunen har tagit fram rapporten ”Kungälv kommuns lokala miljömål” (antagen 2014). Av de 
lokalt anpassade miljömålen är följande särskilt angelägna för planförslaget:

Begränsad klimatpåverkan 

Tillkomsten av cykelväg innebär att vissa transporter som idag sker med bil istället kommer att ske 
med cykel. 

God bebyggd miljö
Tillkomsten av cykelväg och passager tvärs väg 168 ger högre boendekvalitet och gynnar ett socialt 
utbyte mellan boende i Tjuvkil.

4.2. Undersökning av betydande miljöpåverkan
En kommun som upprättar eller ändrar en plan eller ett program ska tidigt under processen undersöka 
om genomförandet av åtgärderna kan antas medföra en betydande miljöpåverkan (6 kap. 5 miljöbalken 
(MB)). Undersökningen ska innebära att kommunen (1.) identifierar omständigheter som talar för eller 
emot en betydande miljöpåverkan, och (2.) samråder i frågan med de kommuner, länsstyrelser och 
andra myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av planen eller 
programmet. Särskilda föreskrifter om de omständigheter som avses har meddelats (6 kap. 6 § MB) i 
miljöbedömningsförordningen. Underökningen bidrar till att integrera miljöaspekter i planen eller 
programmet, vilket i sin tur i främjar en hållbar utveckling.

Om genomförandet av åtgärderna kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska en strategisk 
miljöbedömning utföras (6 kap. 3 § MB). I en strategisk miljöbedömning ska kommunen bl.a. (1.) 
samråda om hur omfattningen av och detaljeringsgraden i en miljökonsekvensbeskrivning ska 
avgränsas (avgränsningssamråd), och (2.) ta fram en miljökonsekvensbeskrivning (6 kap. 9 § MB).

Om genomförandet av åtgärderna inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan och en 
strategisk miljöbedömning inte ska göras, ska skälen för bedömningen i frågan anges i 
planbeskrivningen (4 kap. 33 § (4.) och 33 b § Plan- och bygglagen (PBL)).

Frågan om planerna på åtgärder kan anses medföra betydande miljöpåverkan har i ett tidigare skede 
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behandlats inom ramen för vägplan. I samband med att Trafikverket tog fram ett samrådsunderlag för 
aktuell vägplan lämnade kommunens Miljö- och byggnadsnämnd ett yttrande (2018-03-20) till 
Trafikverket där man gjorde bedömningen att genomförandet av projektet inte innebär betydande 
miljöpåverkan. I ett beslut daterat 2018-03-28 beslutade Länsstyrelsen att vägplanen inte är av den art 
att det kan anses medföra betydande miljöpåverkan.

I samband med framtagande av samrådshandling för aktuell detaljplan har kommunen tagit fram en 
undersökning av betydande miljöpåverkan. Undersökningens ställningstagande är att kommunen gör 
en samlad bedömning att genomförandet av den aktuella detaljplanen inte antas medföra en betydande 
miljöpåverkan. Därefter ägde undersökningssamråd rum med länsstyrelsen varvid länsstyrelsen lät 
meddela att man delar kommunens bedömning att detaljplanen inte antas medföra en betydande 
miljöpåverkan. Således behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning tas fram.

4.3. Avvägningar enligt Miljöbalken
Förenlighet med 3, 4 och 5 kap Miljöbalken
Som framgår av figur 12 Riksintressen och skyddade områden i avsnitt 5.3.2 berörs den västra delen 
av planområdet av ett riksintresse för friluftsliv och den östligaste delen av ett riksintresse för 
naturvård. Detaljplanen bedöms inte påverka dessa riksintressen.

Av samma karta framgår att planområdet ligger inom det kustområde som i Miljöbalken kap 4 pekas 
ut som område som i sin helhet är av riksintresse med hänsyn till natur- och kulturvärden. Detalj-
planen bedöms inte påverka riksintresset.

Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i miljöbalken kap 5 om viss lägsta miljökvalitet för mark, vatten, 
luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Miljökvalitetsnormerna omfattar bland annat 
föroreningar i utomhusluft, olika parametrar i fisk- och musselvatten samt omgivningsbuller.

Det finns idag inga indikationer på att gällande miljökvalitetsnormer överskrids eller riskerar att 
överskridas inom områden som kan komma att beröras eller påverkas av aktuell planläggning.

Tolv objekt påverkas av vägplanen/detaljplanen. Åtgärder som genomförs med stöd av vägplan 
omfattas inte av förbudet mot att skada naturmiljön inom biotopskyddsområden. Detaljplanens syfte 
och planbestämmelser motverkar inte de skydds- och kompensationsåtgärder som Trafikverket 
genomför inom ramen för vägplanen.

Sammanfattningsvis bedöms detaljplanen vara förenlig med 3, 4 och 5 kap Miljöbalken.

Övrigt skydd enligt Miljöbalken
Dispens för påverkan på objekt som har generellt biotopskydd enligt 7 kap 11 § MB har lämnats in av 
Trafikverket. Det gäller stenmurar, bäckar/diken och en källa.
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5. Förutsättningar & förändringar
De regleringar som krävs säkerställs genom regleringar i vägplanen.

5.1. Väg och trafik

5.1.1. Vägnät och standard
Förutsättningar

Väg 168 är en statlig väg klassad som primär länsväg som sträcker sig mellan Marstrand och Kungälv. 
Väg 168 i Tjuvkil fungerar dels som lokal väg i Tjuvkil, dels som förbindelse till Kungälv och E6 och 
som genomfartstrafik till och från Marstrand. 

Vägplanen/Detaljplanen utgörs av en vägsträcka som är 3,4 km lång. Två allmänna vägar ansluter till 
aktuell vägsträcka. Den ena av dessa vägar är väg 612 som leder till Tjuvkils huvud. Den andra vägen är 
väg 570 som från Tjuvkil via Kärna och Kornhalls färja leder vidare söderut till Göteborg. Utöver dessa 
två allmänna vägar ansluter ett antal enskilda vägar samt ett större antal fastigheters utfarter till 
aktuell sträckning av väg 168. 

Väg 168 har ett körfält i vardera riktningen där omkörningsförbud råder på vissa delar av sträckan. 

Vägbredden, dvs avstånd mellan asfaltskanterna, varierar mellan 5,3 och 6,3 meter. Vägen saknar 
både vägren och separat gång- och cykelväg. Vägbelysning finns längs vägens norra sida mellan 
Tjuvkilsbodens vägskäl och Tjuvkils vägskäl. 

Förändringar

Vägens normalsektion framgår av nedanstående figurer. Gång- och cykelbana byggs längs vägens 
norra sida, bredd 2,5 m. 

Normalsektionen ser något olika ut på sträckor med 50 respektive 70 km/h hastighetsbegränsning. På 
50 km/h-sträckan avgränsas körbana och gång- och cykelbana med GCM-stöd och vägbredd blir 6,5-
6,9 meter. På 70 km/h-sträcka avgränsas körbana och gång- och cykelbana med ett räcke och 
vägbredd blir 7,5-8,0 meter. I båda fallen ligger körbana och gång- och cykelbana på samma nivå.

På ett antal vägavsnitt blir vägsektionen bredare än normalsektionen. Det gäller bl a sträckor där 
vägen korsas av gång- och cykelpassage eftersom en refug ingår i varje passage. 

Vid uppförande av bullerskyddskärm på sydsidan av vägen är säkerhetszonen 3 meter mellan vägbana 
och bullerskyddsskärm.
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Figur 5. Normalsektion för vägsträcka med hastighetsbegränsning 50 km/h. Vägbana och GC-väg skiljs åt med ett s. k. GCM-
stöd, se foto i avsnitt 5.1.5 Gång- och cykeltrafik.

Figur 6. Normalsektion för vägsträcka med hastighetsbegränsning 70 km/h. Vägbana och GC-väg skiljs åt med ett räcke, se 
foto i avsnitt 5.1.5 Gång- och cykeltrafik.
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Åtgärder i anslutning till Tjuvkils vägskäl blir jämförelsevis omfattande. Kurvan rätas något (vägen 
förskjuts något söderut), Hamnvägens anslutning till väg 168 ges ny utformning, nivåskillnader mellan 
väg 168 och Hamnvägen jämnas ut och ny busshållplats tillkommer.

 

Figur 7. Föreslagen utformning av korsningen mellan väg 168 och väg 612 (Tjuvkils vägskäl). Bild hämtad ur vägplanens 
granskningshandling.

5.1.2. Hastighetsbegränsning
Förutsättningar

Från planområdets östra del och fram till en punkt strax väster om Tjuvkils vägskäl (vägen mot 
hamnen) är hastighetsbegränsningen 50 km/h. På den västra delen, från Tjuvkils ängar och västerut, 
är hastighetsbegränsningen 70 km/h.  

Förändringar

Gränsen mellan hastighetsbegränsning 50 km/h och 70 km/h kommer att ligga väster om Tjuvkils 
vägskäl men det är i dagsläget oklart exakt var. Möjligen strax väster om hållplatsen Tjuvkils vägskäl 
vid Intaget.

5.1.3. Trafikmängder och trafikprognos
Trafikmängder och prognoser har tagits fram av Trafikverket. De presenteras i ”Trafikprognos och 
kapacitetsalys” (2019-11-29).

Mätningar 2017 längs väg 168 visar att trafikmängden öster om Tjuvkils vägskäl är 4250 fordon/dygn 
och 3720 fordon/dygn i planområdets västra del.

Trafikflödena varierar kraftigt under året. Det förekommer evenemang på Marstrand som ger upphov 
till höga trafikflöden under några veckor på sommaren. För att bedöma hur trafikflödena ökar under 
sommaren har trafikmätningar genomförts på ett flertal punkter på väg 168 och relevanta 
anslutningsvägar under en period på tre veckor i juli 2015 och i juli 2017. Sommardygnstrafik (SDT) 
har definierats som ett medelvärde av denna period. Mätningar har visat på SDT ökar uppemot 
50-90 % jämfört med ÅDT (årsdygnstrafiken). 
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5.1.4. Sidoområden och trafiksäkerhet
Förutsättningar

Trafikverket eftersträvar sidoområden som är ”förlåtande”. Med det avses att den som kör av vägen 
med bil i så liten utsträckning som möjligt ska utsättas för krockvåld. Alla fasta hinder i nära 
anslutning till vägen innebär en risk för att allvarliga olyckor uppstår. Utmed aktuell väg finns olika 
typer av fasta hinder som utgör en potentiell risk vid avkörning. Här finns träd, stolpar m m och på 
delar av vägen finns berg så nära som 0,5 meter. 

Berg i vägens sidoområde utgör en trafikfara. Planområdets västra del. (Google Maps)

Förändringar

För säkrare sidoområden föreslås en säkerhetszon. Skapande av säkerhetszon innebär bl a att det på 
sina ställen utförs bergschaktning längs vägen, eventuellt i kombination med räcken. Särskilda 
åtgärder för skapande av säkerhetszon kommer endast att krävas på vägens södra sida eftersom 
tillkomsten av GC-väg på vägens norra sida innebär att sidoområdet blir säkrat på denna sida.

Utöver bergschakten behöver stolpar och andra oeftergivliga hinder inventeras och åtgärdas för att 
höja trafiksäkerheten längs sträckan. Se vidare tvärsektionerna ovan.

5.1.5. Gång- och cykeltrafik 
Förutsättningar

Kungälvs kommun beslutade år 2007 att främja utveckling av ett sammanhängande huvudnät av 
gång- och cykelvägar, i möjligaste mån skilt från biltrafiksystemet. Ett tiotal gång- och cykelsträckor 
prioriterades. 

Längs aktuell vägsträcka är oskyddade trafikanter i nuläget hänvisade till att färdas i blandtrafik. 
Trafikmiljön är osäker för oskyddade trafikanter då befintlig väg saknar vägren och är under perioder 
hårt trafikerad. Det finns en befintlig gång- och cykelväg väster om Tjuvkil som börjar på bron över 
Nordösundet och leder till Marstrand. Den är belägen på norra sidan av väg 168 och skiljs från vägen 
med kantstöd. 
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Omkring 5 km öster om Tjuvkil, på sträckan mellan Hålta och Vävra, finns en gång- och cykelväg längs 
väg 168. Den ligger på norra sidan av väg 168 och skiljs från vägen med räcke. Hösten 2019 fattades 
beslut att gång- och cykelvägen Vävra-Tjuvkil, som ska ansluta aktuell gång- och cykelväg österifrån, 
ska byggas på norra sidan av väg 168.

Trafiksäkra gång- och cykelpassager tvärs väg 168 i Tjuvkil saknas.

Förändringar

Längs hela sträckan genom Tjuvkil möjliggörs anläggandet av en gång- och cykelväg på norra sidan av 
vägen. Att gång- och cykelvägen föreslås anläggas just på norra sidan av väg 168 beror bland annat på 
att de flesta målpunkter samt bostäder finns på norra sidan.

Gång- och cykelvägen blir 2,5 meter bred. En gång- och cykelväg ger ökad trafiksäkerhet och 
framkomlighet för oskyddade trafikanter. 

Sättet att skilja av gång- och cykelbanan från körbanan blir olika för sträckan med 50 km/h 
hastighetsbegränsning jämfört med sträckan med 70 km/h hastighetsbegränsning. På 70 km/h-
sträckan, dvs i väster, görs avgränsningen med ett räcke. På den östra delen sker avgränsningen med 
ett s k GCM-stöd, dvs en typ av kantstöd som är särskilt utformat för att separera körbana för bilar 
från gång- och cykelbana. 

 

I de föreslagna vägsektionerna ligger vägbana och GC-bana på samma nivå. På den östra delen av aktuell vägsträcka skiljs 
vägbana och gång-/cykelbana åt av GCM-stöd, se exempel till vänster. På västra delen används räcke som avgränsning 
mellan körbana och GC-bana, se exempel till höger (foto från väg 168 i trakterna av Vävra).

Gång- och cykelpassager tvärs väg 168, med refug, anläggs i anslutning till de fyra busshållplatserna, 
se karta i avsnitt 5.1.6. 

5.1.6. Kollektivtrafik, skolskjuts och hållplatser
Förutsättningar

Barn bosatta i Tjuvkil går i skola huvudsakligen i Kärna eller Hålta vilka ligger omkring 11 km 
respektive 8 km från Tjuvkil. Enligt avtal mellan Kungälvs kommun och Västtrafik ansvarar Västtrafik 
för skolskjuts i området. Då skolskjutsen följer den ordinarie linjetrafiken är Kungälvs kommun 
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delaktiga i beslut gällande tidtabell och linjesträckning. Från och med läsårsstart augusti 2016 innebär 
skollinjetrafiken att på- och avstigningar endast möjliggörs vid utsatta hållplatser.

Tjuvkil är väl försörjt med kollektivtrafik. Marstrand-Express trafikerar väg 168 mellan Marstrand och 
Nils Ericson-terminalen i Göteborg. 

Utöver Marstrandsexpressen trafikerar en lokallinje samt ett par skollinjer. 

På vägsträckan genom Tjuvkil finns sju busshållplatser. För alla hållplatser gäller, förutom för 
hållplatsen Nordösundet, att bussen stannar i bägge riktningar. Alla busshållplatserna håller låg 
standard och saknar ståyta och högt kantstöd.

Avstånden mellan hållplatserna varierar mellan 330 och 850 meter. Då gång- och cykelväg saknas kan 
de kortare avstånden motiveras. 

Befintliga busshållplatser längs väg 168. Varje buss-symbol, utom den västligaste, symboliserar en busshållplats på vardera 
sida av vägen. Inga gångpassager tvärs väg 168 finns på denna sträcka.

Enligt avtal mellan Kungälvs kommun och Västtrafik ansvarar Västtrafik för skolskjuts i området. Då 
skolskjutsen följer den ordinarie linjetrafiken är Kungälvs kommun delaktiga i beslut gällande tidtabell 
och linjesträckning. 

Förändringar

Tillkomsten av gång- och cykelväg skapar en säker transportväg för oskyddade trafikanter. Därmed 
kan ett avstånd till busshållplats upp till 800 meter accepteras. Det innebär att det totala antalet 
busshållplatser i Tjuvkil minskas från sju till fyra. 
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Busshållplatser och passager tvärs väg 168 enligt förslaget. 

Busshållplatserna utformas med ståyta för de väntande passagerarna. Detta innebär en förbättrad 
trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter som synliggörs och skiljs från motortrafiken genom upphöjd 
hållplatsyta. Gång- och cykelvägen kommer att underlätta för de boende att ta sig till busshållplatser-
na. Tillkomsten av gångpassager, samtliga i anslutning till busshållplatser, ökar trygghet och säkerhet.

5.1.7. Belysning 
Förutsättningar

Gatubelysning finns på en sträckning från en punkt strax öster om detaljplanens östra ände (dvs öster 
om ”Entré Tjuvkil”) fram till Intaget/Humleskärsvägen strax väster om Tjuvkils vägskäl (korsningen 
väg 168 / väg 612). Belysningen utgörs av 35 armaturer med 70 W på 9 meter höga trästolpar.

Anläggningen ägs och driftas av Kungälv Energi. 

Förändringar

Befintlig belysningsanläggning rivs. Trafikverket har för avsikt att utföra en ny belysningsanläggning 
från vägkröken där samhället börjar i öster fram till brofästet vid vägsträckans ände i väster. 
Vägbelysningen ska utgöras av en stolpbelysning och vara enhetlig i form av avstånd samt typ av 
armatur och stolpe. 

5.2. Byggnadstekniska förutsättningar och markanvändning 

5.2.1. Topografi och geotekniska förhållanden
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Planområdet med omgivningar utgörs i stort av berg i dagen och lokala dalgångar. Vägens marknivåer 
ligger mellan 3 och 8 m ö h förutom på sträckan mellan Tjuvkilsboden och Saltskärsvägen där 
marknivåerna ligger mellan 8 och 20 m ö h.  Omgivande berg når upp till 30 m ö h. I den västra delen 
består området närmast vägen mestadels av berg i dagen med inslag av mindre partier med lösa 
jordlager. Mot öster återfinns ett mer varierat landskap bestående av randskogskantade öppna 
områden och med inslag av berg i dagen.

Kartering och bergprovtagning påvisar ett bergmaterial av god kvalitet väl lämpat att återanvändas 
som bärlager etc. Topografin varierar längs med aktuell sträcka. Nivån stiger kontinuerligt med lokala 
variationer från cirka +3 i väster till cirka +20 vid Gulskärsgatan. Därefter sluttar terrängen åt öster 
ner till en nivå på cirka +7 vid Gethagen busshållplats. Lokalt är väg 168 på en högre nivå än 
kringliggande mark. 

Aktuellt område utgörs av väg 168 med omkringliggande bostadshus. Lokalt förekommer murar och 
andra mindre byggnadsverk samt diken som avskiljer de olika fastigheterna mot väg 168. 

Jordprofilen varierar längs med sträckan. Jorddjupen är generellt små i väster och ökar i dalgångarna 
åt öster. Jorddjupen varierar från berg i dagen till närmare 30 meter, se SGU:s jorddjupsskarta. Väg 
168 är plansprängd lokalt längs sträckan. 

SGU:s jorddjupskarta över området.

Jordlagerföljden i dalgångarna består generellt överst av ett tunt lager mulljord, underlagrat av lera 
som vilar på ett friktionslager ovan berg. Överst har leran torrskorpekaraktär. Gyttja ovan leran 
förekommer inom området med varierande mäktighet från ringa till cirka 5 meter. Inslag av sand kan 
förekomma lokalt längs med sträckan. För en generell översikt av området, se SGU:s jordartskarta.

I dalgångarna har en fri vattenyta i den övre akviferen påträffats mellan cirka 0,5-1 meter. 
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SGU:s jordartskarta över området. 

Förändringar

Nödvändiga åtgärder gällande geoteknik och bergteknik säkerställs genom vägplanen. Utförda 
geotekniska och vägtekniska undersökningar redovisas i vägplanens ”Markteknisk 
undersökningsrapport, Geoteknik” (MUR/Geo).

På delar av sträckan kommer vägbanken av sättningsskäl att grundförstärkas, exempelvis med 
lättfyllning

Vid Tjuvkils korsning ska vägen breddas ut med cirka 3,5 meter. Breddningen ska gå på banken som i 
höjden varierar mellan cirka 1,5 och 2,3 meter. Stabiliteten från den nya vägbreddningen är ej 
erforderlig och risk för skred finns om marken inte åtgärdas. Dessutom, på grund av den stora 
bankmäktigheten, behöver marken också åtgärdas av sättningsskäl för att utjämna differentiella 
sättningar mellan den befintliga vägen och den uppkommande vägbreddningen. Åtgärder som kan 
vara aktuella för att hantera problemet är; tryckbank mot vägslänten för att förbättra stabiliteten, 
förbelastning för att accelerera förekommande sättningar, kalkcementpelare för att förstärka den lösa 
leran och lastkompensation med lättfyllning.

Stabiliteten på bergsslänter bedöms som god varför endast sporadisk förstärkning kan komma att bli 
aktuella. Där sprängning och schaktning planeras att utföras, kommer bergskärningarna att ha 
maximala höjder mellan 0,5 – 3,5 meter. I de fall då skärningarna blir högre än en meter bör 
släntlutningen vara 5:1.
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5.2.2. Bebyggelse
Förutsättningar

Bebyggelsen i Tjuvkil består av en blandning mellan fritidshus och permanenta bostäder. Den största 
delen av bebyggelsen är lokaliserad nordöst om aktuell del av väg 168. Dock förekommer 
randbebyggelse utefter vägen längs stor del av hela sträckan. 

Kungälvs kommun använder begrepp som serviceort och grannby. Med serviceort menas en ort där 
förutsättningar ska skapas för exempelvis förskola/skola/fritidshem, bibliotek/skolbibliotek, 
distriktssköterska eller livsmedelsbutik m.m. Tjuvkil klassas som grannby som hör till serviceorten 
Marstrand som ligger cirka 8 km västerut. Serviceorten Kärna ligger på ungefär samma avstånd från 
Tjuvkil. 

Grannbyn Tjuvkil, dit bebyggelsen öster om Matskärsområdet inte räknas, har ca ett tusen invånare. 
På sikt bedöms att Tjuvkil utvecklas till en serviceort. En utveckling till serviceort kommer i första 
hand möjliggöras genom omvandling av fritidshus till permanentbostäder och genom utbyggnad av 
bostadsområden. 

Förskola är under uppförande. I övrigt saknar Tjuvkil service, skola, dagligvaruhandel och större 
verksamheter/arbetsplatser. Diskussioner förs för närvarande om att detaljplanera för handel.

Bebyggelsen i anslutning till vägområdet består främst av yngre bebyggelse. Här finns ombyggda 
sommarstugor anlagda från 1930–40-talen, en utveckling som fortgått fram till 1970–80-talen då 
större byggnader i form av åretruntbostäder uppförts. Många av de befintliga sommarstugorna har 
byggts om för åretruntboende. Flera av dessa områden har också förtätats med villabebyggelse under 
1990- och 2000-talet. Tjuvkil har följt en gängse utveckling i Sverige då ägare till jordbruksfastigheter 
ofta styckade av och sålde tomter på de obrukbara impedimenten för uppförandet av 
sommarstugebebyggelse. Tjuvkils ängar, ett område med bostäder som delvis är färdigbyggt, utgör en 
för Tjuvkil ny typ av bebyggelse genom att bebyggelsen till delar består av flerbostadshus samt har en 
nutida byggnadsstil, både arkitektoniskt och bebyggelsestruktur. 

Sommarstugebebyggelse i anslutning till vägområdet.
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Tjuvkils ängar, ett bebyggelseområde under framväxande. Ytterligare bostadsbebyggelse är under uppförande i området 
mellan vägen och den nya bebyggelsen.

Förändringar

Detaljplanen tillåter endast användning väg. Ingen bebyggelse tillkommer.

5.2.3. Dagvatten och VA
Förutsättningar

Dagvattenavledningen i utredningsområdet sker via markavrinning och diken och genom 
ledningssystem som har utlopp i Spaghamnsviken, Småtbåtshamnen vid Tjuvkilshuvud och vid 
Tjuvkileviken, sydväst om väg 168.

Området klassificeras inte som ett översvämningsriskområde enligt ”Stigande vatten” från 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Vid större nederbörd kommer vatten avrinna till befintlig 
mark/dike och slutligen hamna i havet. Risken för översvämning till följd av skyfall bedöms därför att 
vara liten. 

Kommunen genomför för närvarande förprojektering av VA-ledningar på sträckan Vävra-Marstrand 
via Tjuvkil. 

Förändringar

Ett stort antal privata ledningsägares VA-anläggningar bedöms beröras av vägens breddning. Sex 
samfällighetsföreningar berörs. 

Den ökade volymen dagvatten som uppstår till följd av ökad areal hårdgjord yta, bedöms vara tämligen 
liten. Lösningar för dagvattenhantering inom utredningsområdet omfattar bland annat anläggning av 
dagvattenbrunnar, trummor, med mera. Detta säkerställs genom vägplanen.

5.2.4. El, tele, opto
Skanova och Kungälv energi är ägare till de ledningar som kan beröras av planerad vägutbyggnad. 
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5.3. Bevarandeintressen

5.3.1. Landskapskaraktär och kulturmiljö
Förutsättningar

När man beskriver landskapskaraktär (landskapsbild) kring en väg och där ombyggnad av vägmiljön 
är i fokus är det av betydelse att i görligaste mån beskriva landskapskaraktären utifrån två olika fokus: 

 Landskapet upplevt från ”var som helst” i landskapet (t ex de boendes upplevelse av 
landskapet)

 Landskapet upplevt från vägen (trafikantupplevelse). 

Trafikanter är, generellt sett, ofta personer som är på genomresa med bil och upplever därför 
landskapet endast från vägen. I aktuellt detaljplaneärende är trafikanterna inte bara biltrafikanter 
utan även cyklister och fotgängare inklusive personer som väntar på bussen, dvs till stor del personer 
bor i området. 

Trafikanter som närmar sig planområdet österifrån rör sig genom ett måttligt bebyggt jordbruks-
landskap utan påtagliga tecken på närheten till kusten. På den inledande sträckan genom planområdet 
löper vägen i kanten av den långsmala, öppna Gullbringa-dalgången innan trafikanten kommer fram 
till den kraftiga högersväng som kan betecknas som ”entrén” till Tjuvkil. I denna ”entré”, tydliggjord 
genom att bebyggelse med ens kantar vägens båda sidor, byter omgivningen kring vägen karaktär: 
härifrån är landskapet kring vägen mer slutet och präglas av närheten till havet, omgivningens 
småskalighet och sammanhängande bebyggelse längs nästan hela sträckan. Närheten till havet kan 
anas genom att växtligheten präglas av det kustnära läget: trädbestånden är lägre, ibland synbart 
formade av vinden, och här och var finns kala berghällar med inslag av ljung och enbuskage. Även 
bebyggelsen och dess karaktär med ett betydande inslag av fritidshus, skvallrar om närheten till havet. 
På den västligaste delsträckan är landskapet ett utpräglat kustlandskap. Det ger överlag ett kalare och 
kargare intryck och under de sista 400 meterna har man ögonkontakt med havet. 

Kring vägen finns bergiga höjdpartier med mellanliggande låglänta markområden där bebyggelsen 
företrädesvis är placerad. Variationen förstärks genom nivåskillnaderna, den mindre skalan och 
förekomsten av olika landskapselement som trädbryn och dungar.

På sträckan finns några platser som trafikanterna särskilt lägger märke till, lägger på minnet och 
därmed kan relatera till. Man kan kalla dessa platser/vägavsnitt för landmärken eller ”vägavsnitt med 
särskild karaktär”. 

- Ett av dessa vägavsnitt utgörs av den kraftiga krök som utgör Tjuvkils östra entré, passerar 
mellan Tjuvkils två äldsta gårdsmiljöer och därefter når fram till det vägskäl som kallas 
Tjuvkilsboden, dvs avtagsvägen mot Kärna. Se vidare nedan under rubriken ” ’Entré’ till 
Tjuvkil och vägskälet Tjuvkilsboden”.

- Ett annat vägavsnitt man som trafikant särskilt lägger märket till är planområdets andra 
vägskäl - Tjuvkils vägskäl – som även sammanfaller med den andra kraftiga kröken på väg 
168. 
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- Ytterligare ett vägavsnitt med särskild karaktär håller på att växa fram. Det är vägavsnittet då 
man kör förbi Tjuvkils ängars sammanhängande bebyggelse med flerbostadshus, en 
bebyggelse med mer modern och urban prägel och en storskalighet som kontrasterar mot 
övrig bebyggelse i Tjuvkil.

Dessa ”vägavsnitt med särskild karaktär” finns markerade i Figur 2 Planområde.

Väg 168 har inte moderniserats på många årtionden vilket bidrar till att understryka landskapets 
småskalighet. Nuvarande utformning är enkel, med få avvikande linjeelement som breddökningar, 
refuger eller extra körfält. Vägarna har ett lågt innehåll av teknik som stolpar, busskurer, 
skyddsanordningar som räcken etc. 

Bebyggelse längs vägen. I bakgrunden Tjuvkils vägskäl (avtagsvägen till Tjuvkils huvud). Avsaknad av vägren, räcken, 
svängfält, refuger, busshållplatser med ståyta och separat gång- och cykeväg bidrar till känslan av att vara på landet.

Utefter en fastighet på vägens södra sida strax öster om Tjuvkils vägskäl, finns vägsträckans enda 
bullerplank. Vidare har en jordvall uppförts på norra sidan av vägen på en plats mellan 
Toftebergsvägen och Äslingsvägen, oklart om den är avsedd som bullervall.

Bullerplank i naturfärgat trä strax öster om Tjuvkils vägskäl - det enda bullerplanket som finns längs aktuell vägsträcka. För 
trafikanterna utgör bullerplanket en visuell barriär – en ”vägg” - samtidigt som plankets karaktär präglar upplevelsen. 
Notera att markremsan (diket) mellan vägbana och skärm består av klippt gräs och att det förutom gräsytan inte finns 
några växter här, t ex buskar eller klätterväxter som klättrar på planket. Även från tomten utgör planket en visuell barriär 
men den ”förlorade utblicken” från tomten bedöms i detta fall inte vara negativ eftersom en skogklädd bergssluttning utgör 
visuell barriär omedelbart på andra sidan vägen samt att betraktaren ”slipper” se vägen och trafiken. (Foto: Google Maps)
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Bebyggelsen är i huvudsak lokaliserad till övergångszonerna mellan bergspartier och odlingsbar mark 
och är av varierande ålder. Stora delar av bebyggelsen är fritidshus. 

Omkringliggande miljö med odlingslandskap, bergsknallar och vegetation blandad med 
småhusbebyggelse ger i dagsläget en känsla av att färdas på landsbygden. Det ger i sin tur ett högt 
värde för regionen som helhet och i synnerhet för Marstrand och Kungälv som destinationer för 
besöks- och turistnäringen. Befintliga fastboende har också valt bostadsort i hög utsträckning på grund 
av den lantliga känslan på platsen och som dagens vägstandard lämnar sitt bidrag till.

Tjuvkils vägskäl, en mindre trafiksäker anläggning som åtgärdas genom vägplanen. (Källa: Google Earth).

För personer som befinner sig på platser ett stycke vid sidan av vägen, t ex i bostäder eller på 
bostadstomter, utgör vägen ett förhållandevis begränsat visuellt inslag i utblickarna. Vägen följer 
omgivningens topografi, den har skapat förhållandevis få skärningar och vägbankar och endast på ett 
kort vägavsnitt finns det en bullerskärm som skärmar av utblickarna.

    

Stenmurar längs vägens norra sida. 

I planområdets närhet finns varken något riksintresse för kulturmiljö eller något av kommunen 
utpekade kulturhistoriskt värdefulla miljöer.
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Landskapet kring Tjuvkil är till stora delar likt 1800-talets landskap även om ny bebyggelse och nya 
vägar tillkommit. Landskapet i den välgjorda enskifteskartan från 1826 (figur 9 nedan) uppvisar stora 
likheter med dagens landskap även om en stor mängd bebyggelse har tillkommit liksom nya vägar. 

Utmarker, ägogränser och stenmurar

På kartan från 1826 redovisas bl a åkermark, utmarker, betesmarker, ägogränser, vägar och 
byggnader. Vägsträckans västra del passerar genom det som tidigare utgjorde Tjuvkils bys ”kohage”. 
Där utmarken är indelad med ägogränser kan dessa sammanfalla med de stengärdesgårdar som korsar 
dagens väg 168 på ett antal ställen. Som lämningar från områdets agrara historia har dessa 
stengärdesgårdar ett kulturhistoriskt värde. 

Längs långa sträckor av vägen syns även andra, lägre stengärdesgårdar som löper längs vägkanten. 
Åldern på dessa är svårbedömd men de är troligen samtida med respektive vägsträckning, se figur 9. 
Det finns också äldre terrasseringsmurar av bearbetad gråsten som avgränsar tomter ut mot vägen. 
Alla dessa murar av olika slag är starka karaktärsbärare och värdefulla inslag i trafikantupplevelsen. 
Det finns ett stenbrott för glimmerskiffer vid Tjuvkils huvud som fortfarande är i drift. Flera av 
murarna, liksom husgrunder m m är byggda av detta karaktäristiska stenmaterial. 

Stengärdesgårdar längs den västra delen av vägsträckan, är troligen samtida med vägen som invigdes 1940.

Bebyggelse och vägar

Bebyggelsen i anslutning till vägområdet består främst av yngre bebyggelse men det finns även 
bebyggelsemiljöer med kulturhistoriska värden. 
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Figur 9. Enskifteskartan från 1826. På kartan har lagts in ungefärliga lägen för dagens större vägar. Som framgår av kartan 
fanns alltså, vid denna tid, vägen från Kungälv till Tjuvkils huvud liksom vägen till dåvarande Tjuvkils by, dvs ansamlingen 
hus i bildens mitt. Vägskälet där vägarna från Kungälv, Tjuvkils huvud och Tjuvkils by strålade samman är samma plats som 
dagens korsning benämnd Tjuvkilsboden. På sträckan från Gullbringadalgången/Tjuvkilsboden och upp till Tjuvkils huvud via 
Tjuvkils vägskäl, har – som framgår av kartan – dagens väg samma sträckning bortsett från kurvrätningar. Aktuell väg på 
denna sträcka byggdes på 1930-talet. Väg 168 på sträckan från Tjuvkils vägskäl och västerut invigdes 1940 och hade ingen 
föregångare. Väg 570, vägen som leder till Kärna, fick på sträckan närmast Tjuvkilsboden ny sträckning på 1960-talet. I 
ägogränserna som syns på kartan finns, i varierad omfattning, gamla stenmurar.

Som framgår av enskifteskartan från 1826 låg Tjuvkils by vid denna tid koncentrerad till den södra 
bergsfoten på ett berg som kantar Tjuvkilebäckens vida och uppodlade dalgång, mellan nuvarande väg 
168 och väg 612. Här ligger idag gården Mellangård och utefter vägen dit ligger Norgård m fl gårdar. 
Vägen till Mellangård är densamma som 1826 års väg till Tjuvkils by.

Av 1826 års karta framgår också att vägen från Kungälvshållet och fram till Tjuvkils huvud, hade 
samma sträckning som den har idag, dvs väg 168 fram till Tjuvkils vägskäl och därefter väg 612 till 
Tjuvkils huvud. Samma vägsträcka redovisas även på kartmaterial från slutet av 1700-talet. Troligen är 
vägsträckan mycket gammal och hör samman med verksamheten som under lång tid funnits vid 
Tjuvkils huvud. Fiskeläge, färjeläge och gästgiveri är några av de historiska verksamheter som varit 
aktuella vid Tjuvkils huvud. Vid Tjuvkils huvud finns även en fornborg vilket förstärker platsens 
historiska kontinuitet. Dagens rätade väg byggdes under 1930-talet.

Väg 168 från Tjuvkils vägskäl och västerut invigdes 1940. Fram till 1940 gick trafiken till Marstrand via 
färja från Tjuvkils huvud. 

Längs vägen från Kungälvshållet och fram till Tjuvkils huvud fanns år 1826 endast ett begränsat antal 
spridda byggnader, främst i närheten av Tjuvkils huvud.

Enskilda småskaliga kulturmiljöobjekt 

Inom planområdet finns ingen fornlämning men en fornlämning (L1959:3749) i form av en färdväg 
(vägbank) angränsar till planområdet längst i öster. Färdvägen följer bergskanten i norr och löper i 
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söder utmed det som historiskt varit åkerkant. Färdvägen är en del av den gamla landsvägen mellan 
Kungälv och Marstrand och återfinns i äldre kartmaterial från 1600-talet.

Objekt i fornlämningsregistret. Rött streck markerar äldre färdväg (L1959:3749). Blått streck är planens östra gräns.

I övrigt finns en s. k. övrig kulturhistorisk lämning (L1968:196) just utanför plangränsen. Det är ett 
vägmärke i sten intill vägens västra sida söder om vägkorsningen mellan väg 168 och väg 570 
(Tjuvkilsboden). Stenen har förmodligen, enligt Riksantikvarieämbetet, flyttats från en plats intill 
vägskälet. Se vidare nedan under rubriken ” ’Entré’ till Tjuvkil och vägskälet Tjuvkilsboden”.

Strax norr om Stenskärsvägen, vid 2/430, finns en kringmurad källa på nära avstånd till vägen.

  

Gammal kringmurad källa helt nära vägens norra sida, strax norr om Stenskärsvägen. Muren, som utgörs av en kallmur, ser 
ut att bestå av glimmerskiffer, dvs den typ av stenmaterial som än idag bryts vid Tjuvkils huvud. 

Innan 1940 gick all vägtrafik till Marstrand via Tjuvkils huvuds hamn. Tjuvkils huvud och den korta 
vägen som leder fram dit (väg 612) är därför kulturhistoriskt intressant. Det innebär också att Tjuvkils 
vägskäl utgör en plats med kulturhistoriska värden, en plats som annonserar vägen fram till den 
tidigare så viktiga hamnen.

”Entré Tjuvkil” och vägskälet Tjuvkilsboden – ett koncentrat av kulturhistoriska värden

Ett vägavsnitt hyser ett koncentrat av kulturhistoriska värden och värdefull landskapskaraktär.  Det är 
det vägavsnitt som i Figur 2 Planområde utgör ”Entré till Tjuvkil” (omedelbart norr om den skarpa 
vägkröken) resp vägskälet Tjuvkilsboden.

  

Utsnitt ur Figur 2 med läget för ”Entré Tjuvkil” och vägskälet Tjuvkilsboden.
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Fram till 1940 fanns det endast ett vägskäl av betydelse i Tjuvkilsområdet och det var samma vägskäl 
som fanns 1829 (se karta 9) där de tre vägarna ledde till Kungälv, Tjuvkils huvud resp Kornhall via 
Tjuvkils by och Kärna. Samma vägskäl finns även på ännu äldre kartor.

I anslutning denna korsning finns än idag ett vägmärke i sten (övrig kulturhistorisk lämning, RAÄ 
Lycke 116:1) med markeringarna KORNHALL, TJUFKIL och KUNGÄLV tillsammans med 
hänvisningspilar ristade i stenen. Vägmärket är flyttat från sin ursprungliga plats öster om vägen, vid 
Matskärsvägen/Truskärsvägen (se figur 11), till en trädgård väster om vägen, just utanför 
planområdets gräns. 

     Figur 10. Lämningen Lycke 116:1. Ett vägmärke av sten.

På 1960-talet gavs väg 570 en ny sträckning söder om Tjuvkils by men platsen för själva korsningen är 
bevarad sedan åtminstone tidigt 1800-tal. Vid vägskälet för väg 168 och väg 570 finns på östra sidan av 
väg 168, söder om Matskärsvägen/Truskärsvägen, ett bostadshus som fram till 1970-talet var en 
handelsbod. Därför benämns området kring detta vägskäl än idag Tjuvkilsboden, bl a heter 
busshållplatserna vid detta vägskäl Tjuvkilsboden, trots att verksamheten sedan länge upphört. På så 
vis hålls historien vid liv.

Figur 11. Tjuvkilsboden år 1971. På bilden ses byggnaden Tjuvkilsboden medan den ännu fungerade som butik. 
Idag är byggnaden ett bostadshus. Där de parallellt gående vägarna Matskärsvägen och Truskärsvägen ansluter 
till Marstrandsvägen, snett framför butiken, ses vägmärket (RAÄ Lycke 116:1) i dess ursprungliga placering. (Foto 
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Bohusläns museum). År 2020 byggdes vägarna Matskärsvägen och Truskärsvägen om så att endast 
Matskärsvägen ansluter till väg 168.

Som framgår av kartan från 1826 (figur 9) låg det, söder om vägskälet, byggnader på vägens västra 
sida. Byggnader i samma läge som dessa byggnader bildar idag, tillsammans med byggnader på andra 
sidan väg 168, den äldsta bebyggelsemiljön utefter planområdet. Det är denna bebyggelse som, 
tillsammans med själva vägkröken, utgör ”Entré Tjuvkil”. 

På fastigheten öster om vägen finns ett äldre bostadshus, en äldre ekonomibyggnad, en jordkällare och 
en stengärdesgård. På motsatta sidan av vägen finns bostadshus och tillhörande ekonomibyggnader. 
De har ursprungligen utgjort soldattorp till gårdarna Kroken och Nordgård. De två äldre f.d. 
soldattorpen utgör en intressant del i den historiska struktur som bildas av Tjuvkils bys skiftade och 
oskiftade bebyggelse. Som ett dokument över bystrukturer där soldattorpen var en viktig del är 
byggnaderna kulturhistoriskt intressanta. 

”Entré Tjuvkil” sedd från norr dvs när trafikanten är på väg att lämna Tjuvkil. Byggnaderna har en äldre karaktär och det 
täta avståndet mellan byggnaderna på ömse sidor av vägen skapar en ”port” till Tjuvkil. I bakgrunden ses den skarpa kurva 
som (efter en lång raksträcka) ytterligare bidrar till att trafikanterna på väg i riktning mot Marstrand, särskilt lägger detta 
vägavsnitt på minnet. Sammanfattningsvis utgör ”Entré Tjuvkil” tillsammans med intilliggande vägskälet Tjuvkilsboden en 
referenspunkt på sträckan Kungälv-Marstrand för alla trafikanter. 

 

Östra sidan av ”entrén” till Tjuvkil. Jordkällaren och ekonomibyggnaden.
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Västra sidan av ”entrén” till Tjuvkil. Äldre fastighet med soldattorp som hört till gårdarna Kroken och Nordgården. Vägen 
går omedelbart till vänster om bilden och bostadshusets gavel vetter mot vägen.

I vägkorsningens nordvästra kvadrant finns en äldre stengärdesgård med tillhörande grindstolpar av 
natursten som ingärdar en äldre hagmark, se nedanstående foto. Dessa lämningar bedöms som äldre 
och utgör lämningar efter områdets agrara verksamhet. 

Igenväxande betesmark i Tjuvkilsbodens nordvästra kvadrant. Notera grindstolpar i sten som sticker upp ur det höga gräset 
i tillfarten in till betesmarken. Betesmarken kantas av en stengärdesgård men pga höga örter och buskar syns den inte på 
fotot. Betesmarken utgör Naturvärdesobjekt 2 i figur 13. Vägkorsningen Tjuvkilsboden är där bilarna ses i bilden. (Google 
Maps)

Sammanfattningsvis utgör hela miljön från kraftiga vägkröken/”Entré till Tjuvkil” fram till vägskälet 
Tjuvkilsboden en karaktärsrik miljö av betydelse för Tjuvkils kulturhistoria och identitet.

Förändringar

En generell och påtaglig förändring är att det s k vägrummet blir bredare jämfört med dagens 
småskaliga och lantligt präglade vägrum. Intrycket av asfaltbelagda ytor blir mer påtagligt genom 
tillkomsten av gång- och cykelbanan. Vägbana och GC-bana ska åtskiljas med antingen ett räcke eller 
ett s k GCM-kantstöd. Sträckor med GCM-stöd respektive räcke ger vägrummet olika karaktär. 

Störst förändring uppstår på avsnitt med bullerskärmar. Placering och val av utformning på 
bullerskärmarna är av stor betydelse för Tjuvkils karaktär. Förslag på placering av 
bullerskyddsskärmar redovisas i 5.4.5 Buller och vibrationer. Ambitionen är att utformning sker i 
samarbete mellan kommunen och Trafikverket. 
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Fornlämning

Fornlämningen L1959:3749 (den äldre färdvägen i detaljplanens östra ände) med omgivande fornläm-
ningsområde omfattas av skydd enligt kulturmiljölagens bestämmelser. Fornlämningen ligger just 
utanför plangränsen men åtgärder kommer dock att göra intrång inom lämningens fornlämnings-
område. Trafikverket kommer därför att lämna en tillståndsansökan om ingrepp i fornlämningsmiljö 
till länsstyrelsen. Därmed säkerställs att fornlämningens värden beaktas på ett korrekt sätt.

”Entré Tjuvkil” och vägskälet Tjuvkilsboden

På vägavsnittet förbi ”Entré Tjuvkil”/Tjuvkilsboden finns det anledning att visa särskild omsorg vid 
utformning av vägmiljön, bl a med hänsyn till att vägskälet är flera hundra år gammalt.

Tjuvkils vägskäl

Tjuvkils vägskäl, d.v.s. T-korsningen med vägen som leder till Tjuvkils huvud (Hamnvägen, väg 612) 
är, vid sidan av vägsträckan ”Entré Tjuvkil/Tjuvkilsboden”, den andra platsen i planområdet som vid 
utformning bör ägnas särskild eftertanke och omsorg. Vid ombyggnaden av vägkorsningen skapas en 
restyta som exponeras ”rakt föröver” mot bilister och cyklister som färdas i riktning mot Marstrand, se 
foto nedan. Denna odefinierade restyta behöver ges ett innehåll. Vilket innehåll den ges avgörs i 
projekteringsskedet.

Utsnitt ur illustrationskarta i vägplanen. Restytan består av den gröna överkryssade ytan mellan GC-väg och 
enskild väg. Restytan har en avsmalning på mitten och kan därför sägas bestå av en östlig och en västlig yta. 
Den östra ytan ligger i förlängningen av den enskilda vägen och Hamngatans raksträcka. Det är denna yta som 
främst exponeras mot bilisterna som kör i riktning mot Marstrand, något som framgår av nedanstående foto. 
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Tjuvkils vägskäl sedd av trafikant i riktning mot Marstrand. Ytan inringad med rosa linje är den restyta som
redovisas på ovanstående kartutsnitt i vägplan. Den östra delen av restytan (närmast kameran) är den yta som
främst är exponerad mot bilisterna (det är raksträcka fram till denna punkt). Denna väl exponerade restyta
behöver ges någon form av innehåll men då inte på ett sätt som kan störa bilförare eller på annat sätt utgöra en

säkerhetsrisk.

5.3.2. Naturmiljö

Förutsättningar

Naturmiljön i planområdet består främst av sprängda berg, jordbruksmark och trädgårdar, även en
mindre del skog och äldre betesmark. Det finns flera partier med block, berg, och enstaka trädgrupper
och buskmarker. Träd och buskar utgörs främst av björk, en, och nypon med inslag av tall, ek och asp.
Majoriteten av träden är unga. På sina ställen blir markerna torrare där mer artrika ängar uppträder.

Riksintressen och områdesskydd
Längs kungälvskusten finns ett storskaligt riksintresse för naturvård, Hakefjorden-Marstrandsfjorden-
Sälöfjorden, se figur 12. Tjuvkil utgör ett ”hål” i detta riksintresse varför endast den västligaste
respektive den östligaste delen av r iksintresset berörs av vägplanen/ detaljplanen. Gränsen för detta
storskaliga riksintresse ska betraktas som mycket ungefärlig.
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Figur 12. Riksintressen och skyddade områden.

Ett riksintresse för friluftsliv sträcker sig från Lysekil och söderut till Göteborgs norra skärgård. 
Planområdets västligaste 500 meter ligger inom riksintresset.

Hela Bohusläns kust är utsett till område av riksintresse för högexploaterad kust. Hela planområdet 
omfattas av detta riksintresse. Riksintresseskyddet som gäller för särskilda kustområden runt Sverige 
innebär att mark och vatten endast får användas på ett sätt som inte påtagligt skadar de samlade 
natur- och kulturvärdena inom området. Som karaktärsdrag för intresset ingår också att det är ett 
särskilt attraktivt besöksmål för olika grupper av människor på just på grund av sina högklassiga, 
samlade värden. De sammanfattade värdena för området Bohusläns kust består bland annat av 
ursprunglighet, närhet till områden med många människor, förutsättningar för det rörligt friluftsliv, 
rekreationsmiljöer, samt högklassiga fornlämningsmiljöer och äldre bebyggelser. Kombinationen av de 
olika förutsättningarna bidrar till det höga värdet. 

Väster om Tjuvkil och öster om Instön ligger Nordöns naturreservat. Naturreservatet syftar till att 
värna om de grunda vattenområdena runt Nordön. Detaljplanens ände (västra gräns) tangerar 
naturreservatets gräns.

Kustremsan i västligaste delen av planområdet omfattas av strandskyddsbestämmelserna, se Figur 12. 
Syfte med strandskydd är att bevara allmänhetens friluftsliv samt att bevara land- och vattenområden 
för att de är biologiskt värdefulla. 

Biotopskyddsområden är en form av områdesskydd som används för att skydda små mark- och 
vattenområden som har särskilt stora värden för djur- och växtarter. I aktuell vägplan har Trafikverket 
identifierat 14 biotopskyddade objekt som berörs. Trafikverket har haft samråd med Länsstyrelsen för 
att definiera vilka objekt som ska hanteras som skyddade. De identifierade objekten består av elva 
stenmurar, ett dike och två alléer.
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Naturvärdesinventering
En naturvärdesinventering utfördes i augusti 2016, inventeringen har genomförts enligt standarden 
för naturvärdesinventeringar (NVI) SS 199000:2014 med tillägg om generellt biotopskydd, detaljerad 
redovisning av artförekomst och fördjupad artinventering med avseende på rödlistade och fridlysta 
arter. Inventeringen har utförts med fältinventering detaljeringsgrad detalj.

Inventeringsområdet består mestadels av starkt kultiverade marker så som trädgårdar och åkrar där 
stora delar är kraftigt påverkade av bebyggelse och exploatering och har låga naturvärden. Tre 
naturvärdesobjekt (NVO) identifierades under inventeringen, samtliga med den lägsta 
naturvärdesklassen 4, visst värde.

Figur 13. Naturvärden i området kring planområdet. Naturvärdesobjekt 1 (NVO 1) är svår att se på kartbilden men ligger 
under detaljplanens östra gränsmarkering (d v s vid 3/380).

NVO 1 består av en artrik vägkant med kärlväxter som Jungfru Marie nycklar med inslag av 
hävdgynnade arter. Dessa är ett viktigt element som nektarresurs för insekter. Det havsnära läget gör 
att vägkanterna sammantaget hyser en lång rad olika växter men bara i små fläckar vilket ger mindre 
gynnsamma förutsättningar.

NVO 2 består av en igenväxande betesmark med utbredda snår av nypon och sötbjörnbär. De 
betesgynnade växterna som funnits i betesmarken har i stort sett försvunnit men fåtalet tuvor kvarstår. 
Ängen utgör en viktig pollen- och nektarresurs för insekter framförallt under försommaren. Objektet 
är även inventerad som ängs- och betesmark, läs vidare nedan.

NVO 3 består av en fuktäng med som korsas av ett grävs dike (Bäck A). Östra delarna av objektet är 
tätare med videbuskage. Ängen är en viktig pollen- och nektarresurs för insekter, främst under 
sensommaren.

Både NVO 2 och 3 består av ängs- och betesmark utan aktiv hävd, med pågående igenväxning.
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Rödlistade och skyddade arter
Rödlistning är en klassificering av arter efter en bedömning av deras utdöenderisker och baseras här 
efter Rödlistan utgiven 2015 av Artdatabanken. I Artportalen har enstaka registreringar av rödlistade 
arter gjorts i närområdet mellan år 2000 och 2020 (ArtDatabanken 2020). De arter som finns 
registrerade inom planområdet består av skogsalm, ask, falkbjörnbär, samt ett par förbiflygande 
fågelarter.

Det rödlistade falkbjörnbäret med rödlisteklassning sårbar, VU, noterades även under 
naturvärdesinventeringen, se Figur 13 ovan.

Inga skyddade arter har identifierats inom området under de inventeringar som gjorts i arbetet med 
vägplanen/detaljplanen. 

Artrika vägkanter
I en inventering av artrika vägkanter utförd av Trafikverket har en vägkant identifierats i sydöst, norr 
om väg 168. Anslutande del av vägkanten togs upp i naturvärdesinventeringen som genomfördes 2016 
som NVO 1 och klassades då till naturvärdesklass 4, visst naturvärde. Endast en mindre del av 
sträckan omfattas av planområdet.

Värdefullt odlingslandskap
Planområdet berör norra delen av ett större område på 140 hektar som av Länsstyrelsen är utpekat 
som ett regionalt värdefullt odlingslandskap (82-07 Tjuvkils by Tjuvkilsboden Kristiansborg). 
Området är beläget söder väg 168, se Figur 13. Enligt information från naturvärdesinventeringen är 
stora delar av odlingslandskapet som berörs av planområdet, d.v.s. en smal landremsa längs vägens 
södra sida, igenväxande och utan tecken av pågående hävd.

Ängs- och hagmark
Planen berör ett område som är utpekat som regionalt värdefulla ängs- och hagmark. Det ligger vid 
korsningen Tjuvkilsboden. Den inventerades senast 2018 och består av 0,7 hektar mark. Området 
beskrevs då som ohävdat under en längre tid men bedömdes som restaurerbart då större delen var 
mager. I området finns blodrot, bergsyra, rotfibbla och ljung samt yngre träd av bland annat ask 
lämpliga för hamling. Tidigare inventering med artrika silikatgräsmarker och fuktängar. Området 
inhägnas av en stenmur. Negativ påverkan främst av björnbär, björksly och bladvass. Betesmarken är 
klassad till höga naturvärden av Kungälvs kommun. Del av området upptogs i 
naturvärdesinventeringen som NVO 2.

Lövskogsinventering
I planområdets östra ände ligger Ändeberget med sydsluttningar vilka har inventerats som värdefull 
lövskog av länsstyrelsen 1990, se Figur 13. I området finns klen till grov mogen ek och bok med 
växlande dominans. Där planen berör området består markerna av berg i dagen och framförallt tall. 
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Till vänster: Buskrika torra hällmarker längs vägen. Till höger: Dike och stenmur som är biotopskyddade.

Vattendrag
Det finns tre mindre vattendrag inom vägplaneområdet. Inget av vattendragen finns upptagna i det 
nationella vatteninformationssystemet (VISS). I Figur 2 Planområde benämns den bäcken som 
avvattnar Gullbringadalgången Tjuvkilebäcken medan bäcken som korsar vägen vid Tjuvkils vägskäl 
benämns Tjuvkilshuvudbäcken. I väster korsar en mindre bäck vägen vid Toftebergsvägen/Grenvägen. 

De två förstnämnda bäckarna ingår helt eller delvis i markavvattningsföretag. De har också varit 
föremål för inventeringar vilka visat på måttliga värden. Inget av vattendragen omfattas av 
miljökvalitetsnormer men de avrinner till Sälö fjord respektive Älgöfjorden som omfattas av 
normerna.

Samtliga vattendrag bedöms vara biotopskyddade i del av sina sträckningar.

Förändringar

Riksintresse för naturvård: Riksintresset för naturvården berörs i vägens östra och västra delar. 
Åtgärder inom riksintresset berör främst bergiga partier, i väst mot kustremsan och i öst i skogiga 
branter. De områden som tas upp i intressets värdebeskrivning berörs inte av åtgärderna. Det mycket 
begränsade intrånget i riksintresseområdet bedöms ge mycket liten negativ konsekvens.

Generellt biotopskydd: De biotopskyddsobjekt som kommer att påverkas av vägplanen/detaljplanen 
redovisas på vägplanens plankarta och de finns även beskrivna i vägplanens planbeskrivning. På 
vägplanens illustrationskarta redovisas kompensationsåtgärder för de biotopskydd som påverkas. 
Samtliga biotopskyddade stenmurar som behöver flyttas föreslås återuppbyggas i ny vägkant eller 
slänt. För de vattendrag som påverkas kommer trummorna att utformas så att de inte utgör 
vandringshinder. Kommunen bedömer att Trafikverkets förslag till åtgärder är tillräckligt. Detta 
säkerställs via vägplanen.

Strandskydd: Strandskydd för mark som fortsatt ska vara allemansrättsligt tillgänglig, t.ex. väg eller 
gata, behöver inte upphävas. 

Värdefullt odlingslandskap: Ett storskaligt objekt gällande värdefullt odlingslandskap följer vägens 
södra kant i hela dess sträckning, se figur 13. Åtgärder sker främst på norra sidan av vägen. 
Sammanfattningsvis blir påverkan mycket liten.
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Naturvärdesobjekt enligt standardiserad naturvärdesinventering: 
- Visst intrång i Naturvärdesobjekt 1 (naturvärdesklass 4) i detaljplanens östra ände. Endast 

västra änden av naturvärdesobjektet berörs eftersom detaljplanen inte sträcker sig längre. 
- En mindre del av Naturvärdesobjekt 2 påverkas. De arter som beskrivs påverkas 

marginellt eller inte alls.
- Visst intrång i Naturvärdesobjekt 3 (naturvärdesklass 4) i detaljplanens västra del kan 

uppkomma till följd av uppförande av bullerskyddsskärm. 

Rödlistade arter: De två bestånden av rödlistade falkbjörnbär grävs upp med rotvänliga metoder inför 
vägombyggnaden och återplanteras därefter på lämplig plats. 

Vattendrag: Nya trummor i vattendragen Tjuvkilebäcken och Tjuvkilshuvudbäcken utformas så att de 
inte utgör vandringshinder. För att förebygga att en olycka med farligt gods ger stora konsekvenser för 
bäckarna och i grundområdena där bäckarna har sitt utlopp, förordas att skyddsåtgärder vidtas såsom 
fördröjningsåtgärder.

5.3.3. Rekreation och friluftsliv
Ett riksintresseområde för friluftsliv sträcker sig från Lysekil och söderut till Göteborgs norra skärgård 
och över västra delen av planområdet, se figur 13. Området har bedömts ha särskilt goda 
förutsättningar för friluftsaktiviteter med möjlighet till bland annat vandring, promenader, bad, båtliv, 
fritidsfiske och naturupplevelser. Som framgår av figur 13 ligger en mycket kort sträcka av 
planområdet inom riksintresset.

Inga friluftsområden finns utpekade i planområdets omgivningar. Det finns dock goda möjligheter att 
utöva friluftsliv i vägens närhet, framför allt längs kusten. 

Generellt sett har kusten en särskild betydelse för friluftslivet och är en stor attraktionskraft för 
besökare (Kungälv kommun, 2011). Kommunens fritidsbebyggelse finns i huvudsak utmed kusten. 
Kustremsan mot Marstrand i väster utgör riksintresse för friluftslivet och berörs av planområdet. 
Området kring detaljplanen omnämns inte i kommunens parkplan eller naturvård- och 
friluftslivsplan. Det finns områden inom Tjuvkil med stor betydelse för friluftslivet och utmed kusten 
är områdena särskilt värdefulla. Särskilt norra delen ger möjlighet till bad dit man når via mindre 
stigar. Vid Tjuvkils huvud finns en fornborg samt en båthamn med en kiosk som är öppen sommartid. 
För boende i Tjuvkil finns idag inga gång- och cykelvägar utmed väg 168 som kan användas för att nå 
avfartsvägar till badplatser eller för andra friluftsaktiviteter. 

Förändringar

Gång- och cykelvägen innebär ett nödvändigt steg för att uppnå målet att skapa en cykelväg hela vägen 
mellan Kungälv och Marstrand. När hela denna cykelled är färdig utgör denna en attraktion för 
friluftslivet på nationell/internationell nivå. För riksintressets del bedöms konsekvenserna vara i 
huvudsak positiva.

Åtgärden att anlägga en gång- och cykelväg utmed väg 168 innebär förbättrade möjligheter för boende 
att säkert ta sig utmed vägen inom Tjuvkil, till havet, småbåtshamnen och Marstrand. Planerade 
passager underlättar för boende att korsa vägen för att nå badplatser och andra områden som används 
för rekreation och friluftsliv.
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5.4. Miljö och hälsa

5.4.1. Föroreningar
Förutsättningar

Enligt Länsstyrelsens stöd för potentiellt förorenade områden finns inga registrerade verksamheter i 
vägsträckans närområde.

5.4.2. Risker farligt gods
Förutsättningar

Det finns inga restriktioner för farligt gods på den aktuella sträckan av väg 168 men det är inte heller 
en rekommenderad väg för farligt gods enligt Trafikverkets Nationella vägdatabas. De transporter med 
farligt gods som troligtvis sker på väg 168 genom Tjuvkil är transporter med bränsle (t.ex. bensin, 
diesel, propan) till bensinstationer och oljeeldade pannor i fastigheter väster om Tjuvkil ut till 
Marstrand. Förekomsten av transporter med farligt gods på väg 168 bedöms som begränsade. 

Förändringar

Risk för förekomst av olycka med farligt gods minskar i och med att trafiksäkerheten höjs.

5.4.3. Grundvatten
Förutsättningar

Tillgången på grundvatten i Tjuvkil är begränsad (SGU). Grundvattenkvaliteten kännetecknas av en 
blandning av förhållandevis dålig kvalitet med hög salthalt, omväxlande med sött vatten av god 
kvalitet. I vägutredningen beskrivs att grundvatten förekommer i berggrundens system av öppna 
sprickor samt i vattenförande jordlager som främst utgörs av morän som återfinns ovan berg. 
Moränen täcks i dalgångar av lera. 

Grundvattnet i infiltrationsområdet bedöms vara störningskänsligt både när det gäller tillgång och 
kvalitet. Allmänna vattentäkter finns inte området. Däremot finns en samfälld brunn som försörjer ett 
femtiotal fastigheter. Några fastigheter har gemensamt avloppsreningsverk.  

Förändringar

Grundvattnet påverkas inte av åtgärderna.

5.4.4. Jordbruk och djurhållning
Förutsättningar

I översiktsplanen för Kungälvs kommun anges att visionen för jordbruksmark som grundprincip är att 
den inte ska användas för ny bebyggelse, men för att främja en utveckling av tätorterna kan tätortsnära 
jordbruksmark behöva tas i anspråk. Endast i liten utsträckning angränsar väg 168 till jordbruksmark.

Förändringar

På en ca 50 meter lång sträcka vid Dammkärrsvägen uppstår ett mindre intrång i jordbruksmark till 
följd av anläggandet av en busshållplats. 
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5.4.5. Buller och vibrationer
Boende i närhet av väg kan uppleva störning av buller från vägtrafiken. I Sverige används två 
störningsmått för trafikbuller; ekvivalent respektive maximal ljudnivå. Med ekvivalent ljudnivå avses 
en form av medelljudnivå under en given tidsperiod. För trafikbuller är tidsperioden i de flesta fall ett 
dygn. Den maximala ljudnivån är den högsta förekommande ljudnivån under exempelvis en 
lastbilspassage. 

De riktvärden för bullerskyddsåtgärder som Trafikverket följer är indelade utifrån de tre olika 
planeringsfallen befintlig miljö, väsentlig ombyggnad och nybyggnad av väg. Detta projekt har av 
Trafikverket klassificerats som en väsentlig ombyggnad. Själva utbyggnaden av vägen, med hållplatser, 
cykelbana etc har inte utgjort kriterium i bedömningen. Istället är det den framtida förväntade 
ökningen av trafik och därtill hörande buller som påverkat bedömningen. Vid väsentlig ombyggnad 
tillämpas nedan angivna riktvärden vilka anges i Trafikverkets riktlinje TDOK 2014:1021 och 
sammanfaller med infrastrukturpropositionens (1996/97:53) långsiktiga mål. Vid tillämpningen ska 
hänsyn tas till vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. I de fall utomhusvärdena inte kan 
klaras för ett bostadshus prioriteras att riktvärdena för ljudnivå inomhus inte överskrids.

Ekvivalent ljudnivå 
inomhus dBA

Ekvivalent ljudnivå 
utomhus vid fasad dBA

Maximal ljudnivå 
inomhus dBA

Maximal ljudnivå 
utomhus dBA

30 55 45* 70**

Riktvärden för bullerskyddsåtgärder. *Får överskridas med högst 5 dBA fem gånger nattetid (22.00-06.00) i 
bostadsrum. **Vid uteplats i anslutning till bostad.

Bullerberäkningar för nuläge (trafiksiffror år 2017), nollalternativ 2040 och utbyggnadsalternativ 
2040 har genomförts av Trafikverket. Förslag på bullerskyddsåtgärder i form av skärmar längs vägen 
har också tagits fram av Trafikverket. Dessa utgör preliminära förslag. För de bostäder där riktvärdena 
för trafikbuller inte klaras med de föreslagna vägnära bullerskyddskärmarna kan fastighetsnära 
åtgärder i form av fasadåtgärder, lokala skärmar samt skyddade uteplatser bli aktuella.

I nuläget beräknas trafikbuller från statlig infrastruktur i studieområdet (väg 168, väg 570 och väg 612) 
orsaka överskridanden av dygnsekvivalent ljudnivå 55 dBA utomhus vid fasad vid 33 bostadshus 
belägna på 31 fastigheter. De mest utsatta bostadshusen exponeras för dygnsekvivalent ljudnivå 62 
dBA och maximala ljudnivåer inom 76-78 dBA enligt beräkningarna. 

För nollalternativet beräknas 73 bostadshus belägna på 66 fastigheter att bli utsatta för dygnsekviva-
lenta ljudnivåer utomhus vid fasad över 55 dBA i studieområdet. Bullerpåverkan från ökad trafik på 
vägarna ger 3-5 dBA högre ljudnivåer vid fasad jämfört med nuläget. De mest utsatta bostadshusen 
exponeras för dygnsekvivalent ljudnivå inom 66-67 dBA och maximala ljudnivåer nattetid (22-06) 
inom 80-83 dBA enligt beräkningarna.

I utredningsarbetet har en vibrationsanalys genomförts. Analysen visar att inga av de analyserade 
fastigheterna kommer att få en försämring avseende vibrationer eller få komfortstörande vibrationer 
från utbyggnaden av väg 168.
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Förändringar

Med föreslagna vägnära bullerskyddsåtgärder i form av bullerskärmar beräknas 52 hus belägna på 50 
fastigheter överstiga dygnsekvivalent 55 dBA utomhus vid fasaden. Reduceringen av antalet 
bullerstörda hus jämfört med nollalternativet beror delvis på att skyltad hastighet har sänkts 
permanent (året runt) till 50 km/h på den centrala sträckan. Bostadsnära åtgärder i form av 
fasadåtgärder, lokala skärmar samt skyddade uteplatser som kan bli aktuella där vägnära skärm inte 
föreslås, redovisas på vägplanens plankartor. Utrymme för bullerskärmar ryms inom detaljplanens 
planbestämmelsen VÄG.  Trafikverket som väghållare ansvarar för åtgärderna. Kommunen bedömer 
att Trafikverkets åtgärder är tillräckliga.

Förslag till lokalisering av bullerskyddsskärmar
I nedanstående figurer redovisas förslag till lokalisering av bullerskyddsskärmar. Bilderna är hämtade 
ur vägplanens granskningshandling. 

 

Föreslagen bullerskyddsskärm vid Spaghamnsvägen. Utsnitt ur vägplanens illustrationskarta.

Föreslagen bullerskyddsskärm öster om Toftebergsvägens/Grenvägens anslutning till väg 168. Längd 214 m, 
höjd 2 m. Genomsiktlig skärm på vissa avsnitt. Utsnitt ur vägplanens illustrationskarta.
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Förslag att förlänga befintlig bullerskyddsskärm öster om Tjuvkils vägskäl. Utsnitt ur vägplanens illustrationskarta.

  

Korsningen Tjuvkilsboden. Förslag till två bullerskyddsskärmar. Utsnitt ur vägplanens illustrationskarta.

5.4.6. Luft
Förutsättningar

Föroreningar som påverkar luftkvaliteten kommer från både avgaser och partiklar och kan ha en 
negativ inverkan på människors hälsa och på miljön. De miljökrav som finns för luftkvalitet i Sverige 
regleras av både nationell lagstiftning och EU-lagar som begränsar mängden föroreningar som får 
släppas ut. Miljökvalitetsnormerna omfattar gränsvärden för kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, 
bensen, kolmonoxid, bly, partiklar och ozon. 

Luftkvalitetsmätningar har inte utförts i Tjuvkil. Istället har jämförelser gjorts med halten partiklar 
och kvävedioxid uppmätta i ett antal andra svenska städer på gator med varierande förutsättningar 
och trafikflöden. Jämförelserna har skett med sommartrafiken på väg 168 vilken ligger på cirka 8 000 
ÅDT fordon/dygn. Slutsats i dessa jämförelser är att miljökvalitetsnormerna för partiklar och 
kvävedioxid inte överskrids i Tjuvkil.

Förändringar

Biltrafikmängderna förväntas inte ändras till följd av utbyggnaden. En generell nationell trafikökning 
är dock sannolik. I Tjuvkil bedöms att detta inte kommer att leda till att miljökvalitetsnormerna för 
partiklar och kvävedioxid överskrids.

5.4.7. Barriärer, tillgänglighet och sociala aspekter
Förutsättningar

Väg 168 utgör en påtaglig barriär för gående och cyklister. Det gäller rörelser både tvärs och längs väg 
168. Smala vägrenar och ojämn terräng längs väg 168 gör det både farligt och svårt att promenera eller 
cykla längs sträckan. Barriäreffekten tvärs väg 168 är lägst där det finns korsningspunkter. I de fall där 
anslutande väg korsar väg 168 är barriäreffekten lägre jämfört med T-korsningar såsom Intaget och 
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Saltskärsvägen. Busshållplatserna är inte tillgänglighetsanpassade och försvårar kollektivtrafikresor 
för personer med funktionsnedsättningar. 

Eventuell uppdelning med avseende på den sociala situationen av områdena norr och söder om väg 
168 förstärks eller motverkas beroende på bebyggelse och utbud. Men uppdelningen av grupper med 
fritidshus respektive permanentboende kan vara en starkare faktor för att skapa sociala grupper 
jämfört med den fysiska barriär som väg 168 skapar. För närvarande pågår en för Tjuvkils mått 
förhållandevis stor förändring av bebyggelsestrukturen genom byggandet av Tjuvkils ängar. Området 
ligger i anslutning till planområdet.

Avsaknaden av gång- och cykelväg gör det svårt att ta sig mellan målpunkter inom Tjuvkil för 
oskyddade trafikanter vilket motverkar sammanhållningen.

Utbyggnad av förskola pågår men i övrigt saknar Tjuvkil i dagsläget service, skola och 
gemensamhetslokaler vilket kan påverka möjligheten för de boende att träffas och umgås. Café 
Zanzibar Bed & Breakfast utmed väg 168 är en mötesplats för besökare och eventuellt lokalbor. Att lätt 
kunna ta sig till sociala sammanhang är viktigt för att underlätta samspel och möten. 

Barnen i Tjuvkil går i skolan drygt en mil bort (Kärna eller Hålta) vilket innebär pendling med 
skolskjuts eller bil. Även för många andra aktiviteter än skolgång, är barn och ungdom i stor 
utsträckning beroende av bilskjuts. Det begränsar barnens egen rörelsefrihet och möjlighet att själva 
röra sig mellan hemmet, skolan och sociala aktiviteter. Avsaknaden av gång- och cykelväg är särskilt 
allvarlig för barn och unga som inte uppnått tillräcklig trafikmognad.

Förändringar

Kvaliteten på det sociala livet i Tjuvkil kommer att få betydande förbättringar genom att 
barriäreffekter minskar för fotgängare och cyklister. Boende på ömse sidor av vägen eller på platser i 
Tjuvkil som förutsätter att man förflyttar sig längs väg 168, kommer att ha ökade kontakter med 
varandra beroende på väsentligt säkrare och tryggare kopplingar. Även kontakter som kräver 
bussresor kommer att bli tryggare och säkrare.  
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6. KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE

6.1. Miljökonsekvenser
När en myndighet eller kommun upprättar eller ändrar en plan eller ett program, som krävs i lag eller 
annan författning, skall myndigheten eller kommunen göra en miljöbedömning av planen, programmet 
eller ändringen, om dess genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen eller programmet så att en hållbar 
utveckling främjas.

Regeringen får meddela föreskrifter om vilka slags planer och program som alltid kan antas medföra 
en betydande miljöpåverkan samt om undantag från kravet på miljöbedömning. Regeringen får också 
meddela föreskrifter om samråd i samband med bedömningen av om en plan, ett program eller en 
ändring kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Lag (2004:606).

Detaljplanen medför endast mindre påverkan på miljön, både negativ och positiv påverkan. En 
anledning till att miljökonsekvenserna blir små är att markintrånget längs vägen blir litet. Det område 
som tas i anspråk hyser små miljövärden. Det handlar till stor del om påverkan på murar längs vägen. 
Dessa har olika värden. En typ av åtgärd är flytt av mur. Slutliga lösningar sker i projekteringsskedet. 

Den ianspråktagna marken har begränsade naturvärden.

Vägombyggnaden innebär en förändring av landskapsbilden i Tjuvkil, både för boende och för 
trafikanter på vägen. Det beror bl a på tillkomsten av bullerskyddsskärmar och den breddning av 
vägrummet som den nya gång- och cykelbanan innebär. Bulleråtgärderna förbättrar bullersituationen.

Sammanfattningsvis bedöms den föreslagna utbyggnaden vara i god överenstämmelse med för 
planförslaget särskilt angelägna lokalt anpassade miljömålen, d.v.s begränsad klimatpåverkan 
respektive god bebyggd miljö.

6.2. Sociala konsekvenser
Idag utgör vägen genom Tjuvkil en barriär för personflöden både längs och tvärs vägen, något som 
innebär hämmar uppkomst och upprätthållande av sociala nätverk och möjlighet att uträtta ärenden. 
Tillkomsten av en gång- och cykelväg längs huvudvägen genom Tjuvkil får påtagliga positiva 
konsekvenser för boende i Tjuvkil. Med den nya gång- och cykelvägen, de nya passagerna tvärs vägen 
och de förbättrade busshållplatserna blir det betydligt säkrare och tryggare att förflytta sig i Tjuvkil.

Jämställdhet
Kvinnor väljer, i genomsnitt, i något högre grad än män att gå, cykla eller åka kollektivt som alternativ 
till att ta bilen. I Tjuvkil är dessa alternativ till bilen jämförelsevis begränsade. Planens gynnande av 
gång-, cykel- och kollektivtrafik innebär därmed viss ökning av jämställdheten.

Barnperspektiv
Tillkomsten av gång- och cykelväg, passager tvärs vägen och förbättrade busshållplatser innebär att 
barn får lättare att skapa och upprätthålla kontakt med jämnåriga. Vidare förbättras resande med buss 
till skola och fritidsaktiviteter.



60/22 Beslut - antagande av detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil - KS2015/2077-94 Beslut - antagande av detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil : Planbeskrivning antagande

Planbeskrivning - Antagandehandling 2022-06-22

                                                       
                                                         48

7. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

7.1. Organisatoriska frågor
Preliminär tidplan 
Detaljplanen förväntas bli antagen under tredje kvartalet 2022. Om detaljplanen och därpå vägplanen 
vinner laga kraft enligt planerad tidplan och utan överklagande kommer framtagande av bygghandling 
och förfrågningsunderlag ske under andra halvan av 2022. Parallellt kommer även 
fastighetsbildningen för att genomföra detaljplanen att ske efter ansökan till Lantmäteriet. Därefter 
sker en upphandling av entreprenaden som tidigast startar under 2023 och förväntas pågå ett till två år.
  
Genomförandetid 
Detaljplanens genomförandetid är 10 år från den dagen då den vunnit laga kraft.

Huvudmannaskap 
Enligt plan- och bygglagen ska kommunen vara huvudman för allmän platsmark och enbart i särskilda 
fall ska den allmänna platsmarken förvaltas av enskilda. Huvudman för denna detaljplans allmänna 
platsmark är kommunen. Den allmänna platsmarken upplåts dock genom vägplan till staten som 
företräds av Trafikverket som i egenskap av väghållare är ansvarig för väg 168.

Tillgänglighet under produktionstiden
Samtliga fastighetsägare längs vägsträckan ska ges möjlighet att komma till och från sina fastigheter. 
Kortare avstängningar av passager över arbetsområdet kommer dock krävas för att utföra vissa 
arbetsmoment i entreprenaden. Fastighetsägarna ska informeras i god tid innan.
 

7.2. Avtal och överenskommelser

Avtal mellan Kungälvs kommun och Trafikverket
Parterna har tecknat avtal som bl.a. reglerar genomförande, samarbete och finansiering av 
utbyggnaden av gång- och cykelvägen.

  

7.3. Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser 

Markägare 
Planområdet utgörs av ett flertal privatägda fastigheter, gemensamhetsanläggningar och 
samfälligheter, se den till detaljplanen hörande fastighetsförteckningen för mer information. 
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Vägrätt
Trafikverket är väghållare för väg 168 och innehar s.k. vägrätt för att utöva väghållningsansvaret. Med 
detta menas att Trafikverket får råda över ett område för vägen, det s.k. vägområdet. 

Ett vägområde omfattar den mark som har tagits i anspråk för en väganordning, och som väganordning 
räknas anordningar som stadigvarande behövs för vägens bestånd, drift eller brukande. 

Förutom själva vägbanan kan följande räknas som väganordning:
 dike
 slänt
 säkerhetszon (sidoområde)
 bro, trumma
 rastplats, parkeringsplats, busshållplats
 vägmärke
 vägbelysning
 gång- och cykelväg
 bullerskydd (i anslutning till en annan väganordning)
 tryckbank

Vägområdet kommer att behöva utökas för att omfatta breddningen av väg 168 som behövs för gång- 
och cykelvägens byggnation vilket hanteras i aktuell vägplan. Vägrätten behöver inte utökas då 
kommunen tar fram en detaljplan med allmän platsmark och upplåter marken till Trafikverket.

Erforderlig fastighetsbildning och ersättning 
Inom planområdet är privatägda fastigheter sedan tidigare belastade med vägrätt för väg 168 till 
förmån för Trafikverket i egenskap av väghållare. 

Vid tiden för befintligt beslut om vägrätt har dåvarande ägare till fastigheterna blivit ersatta för denna 
belastning på sina fastigheter enligt vid det tillfället gällande ersättningsregler. Någon ny ersättning för 
denna rätt inom samma område för berörda fastigheter är inte aktuellt. 

Som framgår av plan- och illustrationskartor samt fastighetskonsekvenskartor för nu aktuell detaljplan 
kommer fastigheter att planläggas med allmän platsmark vilket för de berörda fastigheternas ägare och 
rättighetshavare innebär följande konsekvenser.  

Kommunen har både en rättighet och skyldighet att lösa in allmän platsmark enligt PBL 6:13 
respektive PBL 14:14.

Eftersom planområdet omfattar ett stort antal fastigheter som berörs av allmän platsmark samt både 
befintlig vägrätt och tillkommande vägområde på olika sätt har kommunen för avsikt att låta 
Lantmäteriet genomföra all fastighetsbildning.

Kommunen kommer således att ansöka om att all privatägd mark inom detaljplanen som utgörs av 
allmän platsmark ska fastighetsregleras till kommunägda fastigheter inom området. 

I praktiken innebär detta att fastighetsgränserna kommer att justeras till skillnad från mark som i andra 
projekt enbart belastas med vägrätt. För att åstadkomma mer lämpliga och tydliga fastighetsgränser, 
d.v.s. rakare gränser med färre brytpunkter, görs därför små anpassningar av detaljplanens gräns för 
den allmänna platsmarken i förhållande till vägområdets mer svängiga och ojämna utbredning. Den 
allmänna platsmarken måste innefatta hela vägområdet vilket, för att åstadkomma ovanstående syfte, 
föranleder att det uppstår mindre markremsor mellan vägområdet och blivande fastighetsgränser mot 
privatägda fastigheter som kommer ägas av kommunen.
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I förrättningen kommer Lantmäteriet också bestämma ersättningen som Kommunen ska betala till 
berörda fastighetsägare för den mark som regleras och de tomtanläggningar (murar, häckar, träd, 
staket och övriga tekniska anläggningar m m) som går förlorade. Ersättningen bestäms enligt 
expropriationslagens bestämmelser och genom den s.k. tomtanläggningsmetoden.

Kommunen kommer därefter att upplåta all mark inom vägområdet till Trafikverket.

Huruvida fastigheterna inom planområdet påverkas mer exakt framgår även av 
fastighetskonsekvenskartorna och sammanfattas på följande sätt:

Tabell som visar hur stor areal som är utlagd som allmän platsmark i detaljplanen och 
planeras frångå respektive fastighet

Fastighetsbeteckning Area i kvm Kartbilaga
Broberg 1:1 2246 Blad 9
Broberg 1:2 340 Blad 9
Broberg 1:3 258 Blad 9
Broberg 1:4 67 Blad 9
Broberg 1:5 34 Blad 9
Broberg 1:6 82 Blad 9
Lycke-Kroken 1:13 23 Blad 8
Lycke-Kroken 1:3 4039 Blad 2
Lycke-Kroken 1:4 506 Blad 8
Lycke-Kroken 1:5 5814 Blad 1
Lycke-Kroken 1:52 1655 Blad 1
Lycke-Kroken 1:69 8 Blad 8
Lycke-Kroken 1:7 1069 Blad 1
Lycke-Kroken 1:70 16 Blad 8
Lycke-Kroken 1:71 178 Blad 8
Lycke-Kroken 1:72 73 Blad 8
Lycke-Kroken 1:9 67 Blad 8
Lycke-Kroken 1:9 450 Blad 8
Spaghamn 2:1 365 Blad 1
Tjuvkil 1:11 8 Blad 7
Tjuvkil 1:13 258 Blad 7
Tjuvkil 1:14 127 Blad 7
Tjuvkil 1:15 87 Blad 7
Tjuvkil 1:176 17 Blad 7
Tjuvkil 1:19 955 Blad 7
Tjuvkil 1:20 1165 Blad 7
Tjuvkil 1:21 1065 Blad 7 och 8
Tjuvkil 1:22 158 Blad 8
Tjuvkil 1:25 5 Blad 7
Tjuvkil 1:30 2,5 Blad 7
Tjuvkil 1:4 587 Blad 7
Tjuvkil 1:44 2889 Blad 7 och 8
Tjuvkil 1:72 300 Blad 8
Tjuvkil 1:9 373 Blad 8
Tjuvkil 2:10 2581 Blad 4
Tjuvkil 2:10 775 Blad 5
Tjuvkil 2:11 794 Blad 3
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Tjuvkil 2:11 1532 Blad 5
Tjuvkil 2:12 602 Blad 4
Tjuvkil 2:171 198 Blad 5
Tjuvkil 2:2 1671 Blad 6
Tjuvkil 2:31 414 Blad 5
Tjuvkil 2:40 56 Blad 4
Tjuvkil 2:49 67 Blad 4
Tjuvkil 2:52 90 Blad 4
Tjuvkil 2:62 469 Blad 5
Tjuvkil 2:63 2157 Blad 5
Tjuvkil 2:64 1627 Blad 5
Tjuvkil 2:65 2328 Blad 6
Tjuvkil 2:66 940 Blad 8
Tjuvkil 2:67 2005 Blad 4
Tjuvkil 2:8 3296 Blad 4
Tjuvkil 2:9 1062 Blad 8
Tjuvkil 2:9 147 Blad 8
Tjuvkil 3:21 1607 Blad 8
Tjuvkil 3:5 6024 Blad 3
Tjuvkil 3:56 17 Blad 3
Tjuvkil 3:6 63 Blad 8
Tjuvkil 3:62 4322 Blad 2 och 3
Tjuvkil 4:15 18 Blad 6
Tjuvkil 4:17 68 Blad 5
Tjuvkil 4:17 962 Blad 6
Tjuvkil 4:6 75 Blad 5
Tjuvkil 4:6 498 Blad 6
Tjuvkil 5:1 310 Blad 6
Tjuvkil 5:2 1127 Blad 6
Tjuvkil mellangårds 
dikningsföretag 60 Blad 4

Tjuvkil S: 17 6000 Blad 5, 6 och 7
Tjuvkil S:17 4553 Blad 7 och 8
Tjuvkil S:22 73 Blad 4
Tjuvkil S:25 565 Blad 2
Tjuvkil S:7 33 Blad 7
Tjuvkil S:9 25 Blad 4

Vid en detaljerad jämförelse mellan den till planen hörande grundkartan och Lantmäteriets digitala 
karta har skillnader kunnat identifieras. Kommunen tror dock att grundkartan visar en mer trolig 
fastighetsindelning än vad Lantmäteriets digitala karta gör varför grundkartans gränser har använts i 
fastighetskonsekvenskartan. Det är dock av största vikt att fastighetsgränserna bestäms inledningsvis i 
kommande lantmäteriförrättning.

Gemensamhetsanläggningar 
Inom planområdet finns ett flertal gemensamhetsanläggningar för både vägar och ledningar. Dessa 
påverkas genom att delar av deras utrymmen utgörs av allmän platsmark och bebyggs med en gång- 
och cykelväg enligt denna detaljplan och aktuell vägplan. 

Gemensamhetsanläggningarna behöver således ändras i aktuella delar vilket görs av Lantmäteriet efter 
ansökan och på bekostnad av Kommunen.
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Ledningsrätt 
De ledningar vars läge är upplåtet med ledningsrätt inom planområdet och behöver flyttas till nytt läge 
ska få ändrat ledningsrättsläge genom lantmäteriförrättning på bekostnad av Kommunen. Avtal som 
reglerar ovanstående ska tecknas vid behov.

Eventuella nya allmänna ledningar ska erhålla ledningsrätt genom lantmäteriförrättning vilket 
respektive ledningsägare ansöker om och bekostar. 

Servitut
Inom planområdet finns ett antal servitut som antingen kan ligga kvar eller ändras vilket i så fall bör 
ske i samband med annan fastighetsbildning.    

 

7.4. Ekonomiska frågor 

Detaljplaneekonomi
Detaljplanen tas fram och bekostas av Kommunen och/eller Trafikverket enligt de villkor som 
reglerats i avtalet parterna emellan.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kommunen och Trafikverket står för samtliga kostnader för upprättande av diverse 
planeringshandlingar samt entreprenaden för gång- och cykelvägens byggnation. Vidare står parterna 
också för diverse lantmäteriförrättningar och den intrångsersättning till berörda fastighetsägare som 
detta projekt medför.

Berörda fastighetsägare blir av med markområden (se ovan) och tomtanläggningar som omfattas av 
allmän platsmark men erhåller ersättning i enlighet med expropriationslagens bestämmelser som 
motsvarar deras fastigheters marknadsvärdeminskning plus ett lagstadgat tillägg om 25 %.  

Framtida driftkostnader
Trafikverket kommer även fortsättningsvis att stå för drift och underhåll av väg 168 inkl. den nya 
gång- och cykelvägen genom verkets väghållningsansvar. För de nya busshållplatserna ansvarar 
Västtrafik.

7.5. Tekniska frågor
Vatten och avlopp 
Det finns både enskilda och allmänna VA-ledningar som på ett eller annat sätt berörs av och ska 
hanteras i den kommande entreprenaden. Eventuellt kan nya ledningar komma att byggas ut i samband 
med utbyggnaden av gång- och cykelvägen. 

Dagvatten
Dagvatten ska tas omhand i projektet genom att det leds bort och fördröjs lokalt på ett hållbart sätt.
 
El-, bredband och teleförsörjning 
Kungälv Energi AB och Skanova planerar att bygga ut sitt ledningsnät i samband med entreprenaden.
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8. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN & KONSULTER

Erik Liedner, handläggare

Ida Andersson, kartor

Denis Nähring, genomförandebeskrivning

Jenny Bjönness Bergdahl, trafik 

Vidare har samarbete skett med Afry, Trafikverkets konsult vid framtagande av vägplanen.

Kungälvs kommun 2022-06-22

För Samhälle och utveckling

Erik Liedner Ida Brogren
Planarkitekt    Enhetschef Plan
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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

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmän plats,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

VägVÄG

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Huvudmannaskap

Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats,  4 kap. 7 §

Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från det att planen vunnit laga kraft,  4 kap. 21 §

ILLUSTRATION
Illustrerad fastighetsgräns

Bostad, uthus,Industri

Väg, gångväg

Dike

Gärdsgård

Rutnätspunkt

Berg i dagen

Höjdkurvor

Traktnamn

Traktgräns/fastighetsgräns

Markhöjder

Skärmtak

Tjuvkil

3:55 Fastighetsbeteckning

Slänt

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats,  4 kap. 7 §

Genomförandetiden är 10 år från det att planen vunnit laga kraft,  4 kap. 21 §

Illustrerad fastighetsgräns

Bostad, uthus,Industri

Traktgräns/fastighetsgräns

Fastighetsbeteckning

Grundkarta utgör ett kompletterat 
utdrag ur baskartan.

Grundkartans standardklass: 2 
Grundkartans aktualitetsdatum: 2022-05-23

Koordinatsystem
Plan: SWEREF 99 12 00
Höjd: RH 2000

Jürgen Persson
Kart- och Mark
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Granskningens genomförande
Rubricerat förslag på detaljplan har varit utställt på granskning under perioden 4 mars 2022 
till 25 mars 2022. Granskningshandlingar har sänts till berörda kommunala och statliga 
myndigheter och organ samt till berörda sakägare. Förslaget har även varit tillgängligt för 
påseende under granskningstiden i Stadshuset samt på kommunens hemsida. 

I detta granskningsutlåtande redovisas endast de skriftliga synpunkter som inkommit under 
granskningsperioden, samt kommunens svar på dessa. De skriftliga synpunkter som inkom 
under samrådet finns redovisade i en samrådsredogörelse där även kommunens svar på 
inkomna synpunkter redovisas. Samrådsredogörelsen finns tillgänglig på kommunens 
hemsida.

PLANÄRENDET HAR GENOMGÅTT ETT OMTAG
Detaljplanen har tidigare antagits av kommunstyrelsen. Efter överklagande upphävde Mark- 
och miljödomstolen beslutet om antagande. Därefter har planprocessen gjort ett omtag där 
granskning var det skede som följde efter beslutet att upphäva antagandet. Nedan följer en 
beskrivning av planprocessen i aktuellt ärende.

- Samråd. När arbetet skulle inledas för Trafikverket att ta fram en vägplan och för 
Kungälvs kommun att ta fram en detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil kom de båda 
parterna överens om att ärendena för framtagande av vägplan respektive detaljplan 
skulle drivas parallellt och med samordnat förfarande enlighet med 5 kap plan- och 
bygglagen (SFS 2010:900). Syftet med samordningen var att undvika dubbelarbete 
och dubbla prövningar. Vägplaneprocessen, som leds av Trafikverket, var 
huvudprocess. Detaljplanens samrådshandlingar är daterade 2020-02-04 och 
samrådstid för såväl vägplan som detaljplan var 2 mars – 10 april 2020. Som 
framgick av information skulle synpunkter på såväl vägplan som detaljplan 
adresseras till Trafikverket.

- Granskning ägde rum 2 juli – 13 augusti 2020. Detaljplanen antogs av 
kommunfullmäktige 28 jan 2021. 

- Beslutet att anta detaljplanen överklagades.

- Därefter upphävde mark- och miljödomstolen, i en dom, beslutet att anta planen. 
Som skäl till domen anförde domstolen att detaljplanen inte överensstämmer med 
gällande översiktsplan, något som är nödvändigt vid användandet av samordnat 
förfarande. Vidare fanns det sakägares synpunkter på lokalisering av väg och GC-
väg som inte tagits upp i granskningsutlåtandet och än mindre bemötts eller 
tillgodosetts. De sakägare som framfört dessa synpunkter skulle, enligt domen, ha 
informerats om detaljplanens antagande vilket inte skedde.

- Efter domen beslöt kommunen att göra ett omtag i planprocessen. Samtidigt beslöt 
kommunen att byta planprocess – från samordnat förfarande till utökat förfarande 
samt att inleda omtaget med att ta fram granskningshandlingar.

- Därefter togs nya granskningshandlingar fram. Som framgår ovan ägde 
granskningen rum 4-25 mars 2022 och det är yttranden på dessa 
granskningshandlingar som redovisas i föreliggande granskningsutlåtande
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Övergripande kommentar
Under denna rubrik ges övergripande kommentarer till projektet. I de kommentarer som, 
längre fram i dokumentet, ges till yttrandena hänvisas i vissa fall till de övergripande 
kommentarer som här redovisas.

Uppdrag

Västra Götalandsregionen (VGR) är uppdragsgivare för väg 168 genom Tjuvkil och har 
tillsammans med Trafikverket gjort bedömningen att väg 168 mellan Ytterby och Marstrand är 
hårt belastad sommartid och att det finns behov av trafiksäkerhetshöjande åtgärder. 
Trafikverket är som väghållare är ansvarig för att genomföra planerade åtgärder såsom ny 
gång- och cykelväg, passager, breddning (kollektivtrafiken) och sänkt hastighet.

Trafikverkets första steg i projektet är att upprätta en s k vägplan med inriktningen ”väsentlig 
ombyggnad” som kan innebära ett behov av ev. bullerskyddsåtgärder. Bullerskyddsåtgärder 
är utrymmeskrävande vilket kan föranleda att kvartersmark behöver tas i anspråk. 
Trafikverket har gett kommunen i uppdrag att upprätta en detaljplan som anpassar 
planbestämmelsen för kvartersmark som berörs av gång- och cykelväg, väg- eller 
bulleranläggning.

I kommunens översiktsplan (2010) framgår för bland annat Tjuvkil, att ”för att uppnå ett 
hållbart samhälle behöver kollektivtrafiken på sikt förbättras och trafiksäkerheten behöver 
höjas på väg 168 eftersom dagens standard är bristfällig. Den nya förbifarten söder om 
Tjuvkil är ett led i detta.” 

Kommunens bedömning är att Trafikverket som är väghållare, gör bedömningen om vilken 
åtgärd som är mest aktuell/ lämplig för att uppnå ändamålet om att öka trafiksäkerheten. 
Kommunen arbetar kontinuerligt med att påverka både VGR och Västtrafik för att få bättre 
förutsättningar för ett ökat resande med kollektivtrafiken under sommartid. Kommunen har lyft 
förslag på bland annat att få fler turer till/ från Marstrand och direktbuss mellan 
Göteborg/Marstrand.

Trafikprognos 

Trafikverkets trafikprognos gjordes efter de förutsättningar som var aktuella 2019 och 
uppdraget från regionen var att räkna upp trafiken till år 2040. Beräkningen av trafikalstringen 
från detaljplaneområdena är adderade till trafikflödena i trafikprognosen. Detta innebär en 
viss dubbelräkning då Trafikverkets prognostal redan innehåller en befolkningsökning. Samt 
att i PM Trafik (Trafikverket 2019) har det inte tagit hänsyns till framtida färdmedelsfördelning, 
resebeteende och pandemier. 

Världen har precis tagit sig ur en pandemi som har inneburit att resandet har förändrats i o m 
distansarbete (ca 1/3 arbetsföra) vilket kommer att bestå i någon form. 

Kommunens bedömning är att framtida trafikflöden inte kommer att öka i lika hög takt som 
tidigare utan jämnas ut i o m att resandet bedöms ske på ett mer varierat sätt
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Buller

Trafikverket har valt att sätta normen för buller i nivå med kraven vid väsentlig ombyggnad 
enligt Trafikverkets riktlinjer för buller och vibrationer. Det innebär att Trafikverket strävat efter 
att få ner bullret till 55 dB(A) vid fasad, helst med vägnära bullerdämpning. Då utfarter till 
fastigheter ligger som de gör har detta inte alltid varit möjligt. Då har återstått att istället 
dämpa bullret med fastighetsnära åtgärder. Ett fåtal bostäder har inte blivit erbjudna 
bullerskydd eftersom detta inte är samhällsekonomiskt lönsamt då det inte bedömts vara 
tekniskt möjligt att uppnå samtliga riktvärden eller om kostnaderna för åtgärder är uppenbart 
orimliga. Trafikverkets riktlinjer för buller och vibrationer återfinns i TDOK 2014:1021. 
Kommunen bedömer att Trafikverket hanterat bullerfrågorna i enlighet med gällande 
lagstiftning och att åtgärder genomförs för att skydda människors hälsa i nödvändig grad. 
Trafikverkets ambitionsnivå avseende buller är högre än vid t ex nybyggnation av bostäder 
då de valt att betrakta projektet som en väsentlig ombyggnation. Vissa frågor har hänskjutits 
till projekteringsskedet där vissa utformningsfrågor återstår att lösa.

Översiktsplan

Översiktsplanen ska ses över. Det är en fråga för kommunens långsiktiga planering. 

Gällande översiktsplan ÖP2010 är antagen 2012 och börjar till stora delar bli inaktuell. 
Planen är att arbetet med en ny ÖP ska startas 2024.

Det innebär många nya mål och lagar för kommunen att förhålla sig till vilket kan innebära 
ändrade strategier för t.ex. mobilitet och kommunens utveckling.
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Sammanfattning
YTTRANDE FRÅN

UTAN 

ERINRAN

MED 

ERINRAN
SAKÄGARE SYNPUNKT SOM EJ TILLGODOSETTS PLANSKEDE

1. Länsstyrelsen X Granskning
2. Lantmäteriet X Granskning
3. Statens 
geotekniska institut 
(SGI) 

X Granskning

4. Trafikverket X Granskning
5. PostNord X Granskning
6. Vattenfall 
Eldistribution AB

X Granskning

7. Polismyndigheten X Granskning
8. Bohusläns museum X Granskning
9. Sakägare 1 X Önskar en till busskur Granskning
10. Sakägare 2 X Önskar bullerplank Granskning
11. Sakägare 3  X Önskar en förbifart 

Sakägaren skriver att det i befintliga 
planer finns ett vägreservat på 20 m
med plats för 7-8 m bred väg + GC 
bana. Sakägaren menar därför att 
detaljplanen måste göras om och 
anpassas till befintlig plan som, enligt 
sakägaren, rymmer en väg med den 
önskade vägbredden samt GC-bana.

I befintliga planer finns ett naturområde 
definierat mellan enskilda fastigheter 
och vägen. Sakägaren anser att dessa 
naturområden ska bevaras i ny plan.

Vill att befintlig bullervall mellan sin 
fastighet och väg ska skyddas och 
utökas. Om bullervallen tas bort önskas 
annat vägnära bullerskydd.
Vill att föreslagen busshållplats vid 
Gulskärsvägen flyttas till ett läge längre 
österut.

Vill att trafikprognos, bullerutredning 
och miljöbedömning görs om.

Granskning

12. Sakägare 4 X Accepterar inte det planerade läget för 
ny busshållplats
Vill att bullerskydd eller annan 
avskärmning uppförs mellan denna 
hållplats och vår tomtgräns. Vill att 
fastighetsnära åtgärder byts ut mot 
vägnära åtgärder.

Granskning
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13. Sakägare 5 x Granskning
14. Sakägare 6 X Vill ha bulleråtgärd som dämpar buller 

utomhus.
Granskning

15. Sakägare 7 x Granskning
16. Sakägare 8 x Granskning
17. Sakägare 9 X Vill ha bulleråtgärder. Granskning
18. Sakägare 10 x Granskning
19. Sakägare 11 X Motsätter sig intrång på den fastighet 

som ligger mellan vägen och sin 
fastighet.

Granskning

Inkomna synpunkter
Under granskningsperioden har 19 skrivelser inkommit vilka redogörs och kommenteras 
nedan. Från statliga myndigheter, regionala organ samt kommunala nämnder eller 
verksamheter har 8 skrivelser inkommit. Från sakägare har 13 skrivelser inkommit. Två 
sakägare har inkommit vid två separata tillfällen med yttranden. Från övriga privatpersoner, 
föreningar med mera har inga skrivelser inkommit. Vissa skrivelser har sammanfattats något 
medan andra återges i sin helhet. För att se samtliga yttranden i sin helhet hänvisar vi till 
kommunens ärendenummer KS2015/2077. 

Trafikverket har bidragit med kommentarer
Framtagandet av vägplan har varit huvudprocess i projektet Väg 168 genom Tjuvkil. Av 
denna anledning har Trafikverket getts möjlighet att kommentera de inkomna yttrandena. 
Dessa kommentarer citeras i detta granskningsutlåtande.

Trafikverket använder sig av angivande av sektioner (längdmätning), t ex 2/150, för att 
referera till platser längs den aktuella vägsträckan. Kartorna på Trafikverkets webbsida 
https://bransch.trafikverket.se/vag168-tjuvkil-dokument redovisar längdmätningen.

STATLIGA MYNDIGHETER

1. LÄNSSTYRELSEN (2022-03-25)

Länsstyrelsens samlade bedömning

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och 
nu kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer att prövas 
av Länsstyrelsen om den antas.

Motiv för bedömningen

Länsstyrelsen befarar inte att:

 Riksintresse kommer att skadas påtagligt (både MB kap 3 och 4)

 Mellankommunal samordning blir olämplig. 

 Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs (MB 5 kap, luft och vatten)

 Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser (MB 7 kap)
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 Bebyggelse blir olämplig eller ett byggnadsverk olämpligt med hänsyn till 
människors hälsa och säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller 
erosion (buller, strålning, risk för olyckor, översvämning, erosion)

De som medverkat i beslutet

Beslutet har fattats av planhandläggare Johanna Severinsson

KOMMENTAR 
Noteras

2. LANTMÄTERIET (2022-03-25)
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2022-02-16) har följande 
noterats:

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras

FELAKTIGHET I FASTIGHETSKONSEKVENSKARTORNA

De fastighetskonsekvenskartor som upprättats är ett mycket bra sätt att redovisa 
vilka fastigheter som är berörda av planen och ska lämna mark till kommunala 
fastigheter.

Det har dock smugit sig in några felaktigheter i kartorna:

På Blad 8 redovisas att den samfällda vägen har registerbeteckningen (Tjuvkil) s:17, 
medan på Blad 9 står den angiven som (Tjuvkil) s:7:   

DIKNINGSFÖRETAGET ÄR INTE SAMMA SAK SOM TJUVKIL S:11

Både enligt fastighetskonsekvenskartan blad 4 och i planbeskrivningen på sidan 50, 
så redovisas endast ”Tjuvkil mellangårds dikningsföretag” som berörd på det avsnitt 
där även det samfällda diket Tjuvkil s:11 korsar planområdet. Lantmäteriet vill 
förtydliga hur förhållandet mellan dikningsföretag och samfällda diken ser ut. När det 
skapats ett dikningsföretag så äger och förvaltas själva anläggningen ”diket” av 
dikningsföretaget. Däremot påverkas inte ägandet av marken ”under” och ”ovanför” 
diket. I detta fall är området där diket ligger utlagt som en samfällighet med 
ändamålet dike som har registerbeteckningen Tjuvkil s:11.

I fastighetsförteckningen redovisas Tjuvkil mellangårds dikningsföretag, men Tjuvkil 
s:11 som har en mycket större delägarkrets, ska också redovisas som en 
samfällighet i Fastighetsförteckningen. Enligt Länsstyrelsen informationskarta står 
Tjuvkil mellangårds dikningsföretag under ”Anm” som ”Avvecklad M 2670-21, 2022-
02-14”, så dikningsföretaget har efter att planhandlingarna färdigställdes och fram till 
nu sannolikt redan upplösts.

Delar av planen som bör förbättras

RAPPORTERA IN FÖRBÄTTRAD KVALITET PÅ GRÄNSER TILL LANTMÄTERIET

I planbeskrivningen finns på sidan 50 en notering om skillnader på gränser mellan 
grundkartan och Lantmäteriets digitala registerkarta. Generellt sett har många av 
gränserna i den digitala registerkartan låg kvalitet och det saknas många gånger 
inmätta gränspunkter.

För detaljplanen är det mycket viktigt att kartunderlaget i grundkartan är korrekt så att 
det är klart vilka fastigheter som berörs. Det är därför mycket bra om kommunen har 
mätt in befintliga gränspunkter för att få en bättre redovisning. Det är av stor vikt att 
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förbättringarna även förs över till registerkartan för att underlätta i 
samhällsbyggnadsprocessen bland annat vid framtida fastighetsbildning. I HMK – 
Digital grundkarta, avsnitt 3.6.2, finns en tydlig rekommendation om att så ska ske. 
Om det är oklart hur detta ska gå till, tag gärna kontakt med Lantmäteriets 
geodatasamordnare.

För övrigt rekommenderar Lantmäteriet generellt sett att oklara gränser ska utredas 
så tidigt som möjligt i planprocessen. Genom att göra gränsutvisning och mäta in 
befintliga gränspunkter kan osäkra gränser identifieras tidigt i planprocessen. För 
gränser som därefter fortfarande är osäkra kan kommunen i ett tidigt skede ansöka 
om fastighetsbestämning och därmed ha möjlighet att få ett tydligt och klart underlag 
innan detaljplanen får laga kraft.

För Lantmäteriet

Per Rune Karlsson

KOMMENTAR  
Kommunen har tagit del av Lantmäteriets yttrande och vidtar följande åtgärder. 
Ändringar görs i både fastighetskonsekvenskartorna och fastighetsförteckningen i 
enlighet med Lantmäteriet kommentarer. Kommunen har tidigare skickat över inmätta 
gränsmarkeringar och utredningar till Lantmäteriet för uppdatering av registerkartan.
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3. STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT (SGI) (2022-03-22)

SGI hänvisar till yttrande inskickat till Trafikverket 2021-06-23. I det yttrandet framförs 
följande: 

1. SGI meddelar att de kan svara först under vecka 35 år 2021, vilket är efter 
sista datum för yttranden.

Under vecka 35 år 2021 kom ett yttrande som angav att SGI saknade ett antal 
utredningar som de ansåg att projektet skulle redovisa

- Beräkningar som visar att släntstabiliteten är tillfredsställande, vilket 
Trafikverket hävdar i handlingen.

- SGI saknar en bedömning av risken för berg- och blocknedfall och att en 
bergteknisk undersökning ska utföras och redovisas

2. Det saknas en beskrivning av släntstabiliteten inom området 0/000 – 1/200 för 
nuvarande och blivande förhållanden. SGI efterfrågar en kompletterande beskrivning.

3. Släntstabiliteten har beräknats i en sektion. SGI vill väcka frågan om det kan 
finnas fler områden med förutsättningar för dålig stabilitet, exempelvis vid slänten på 
höger sida i sektion 1/400. SGI vill se en motivering till val av beräkningssektion.
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4. Inga portrycksmätningar har utförts. I beräkningarna har antagits hydrostatisk 
tryckfördelning från underkant torrskorpa. Enligt utförda CPT-sonderingar indikeras 
ett porövertryck i friktionsjorden under leran. SGI efterfrågar ett mer utförligt 
resonemang om val av portryck och beräkningarnas känslighet för eventuellt högre 
tryck. 

5. Som alternativ redovisas förstärkning med kalkcementpelare. Det saknas 
beskrivning av hur skjuvhållfastheten har antagits för pelarna och handlingen bör 
kompletteras med detta. Av släntstabilitetsberäkningarna framgår att 
kalkcementpelarna står i en direkt passiv skjuvzon. SGI efterfrågar hur hänsyn har 
tagits till detta.

6. Stabiliteten har beräknats i två sektioner: 2/680 och 3/020. Vid den senare 
erhålls för låga säkerhetsfaktorer i odränerad analys för både befintliga och blivande 
förhållanden. I lågpunkten av beräkningssektionen rinner en bäck i en krök, vilket 
medför att sektionen är representativ på en kort sträcka. Man vill därför ta hänsyn till 
3d-effekter på grund av att intilliggande områden har bättre stabilitet. 
Säkerhetsfaktorn med hänsyn till 3d-effekter ökar från 1,29 till 1,73 i odränerad 
analys. SGI delar synsättet men vill framhålla att det måste visas vilken 
säkerhetsfaktor intilliggande sektioner har för att effekten ska kunna tillgodoräknas 
och vi efterfrågar därför att handlingen kompletteras.

7. SGI vill uppmärksamma at det finns en hög slänt på vänstersidan mellan 
sektion 3/050 och 3/200 och släntstabiliteten bör klarläggas inom denna del.

8. Är hela planområdet, inklusive slänter och dess närmaste omgivning som kan 
påverka/ påverkas, undersökt avseende berg?

9. Är planområdets allmänplatsmark tilltaget så att det innefattar (i nuläget) 
instabila slänter och block?

10. Om svaret på fråga 20.9 är nej; finns det rådighet över mark utanför 
planområdet för att göra de åtgärder som krävs för att skapa stabila slänter med 
tanke på planområdet?

11. Vilka åtgärder krävs för att göra aktuella, befintliga bergslänter stabila?

KOMMENTAR 
Trafikverket ger följande kommentar till SGI:s yttrande

1. Trafikverket har kungjort vägplanen där ovanstående utredningar och material 
normalt inte ingår utan skickas på begäran. Trafikverket har skickat följande handlingar 
till SGI 2020-09-01.

- Projekterings PM Geoteknik, daterad 2020-07-02

- Tekniskt PM Bergteknik, daterad 2020-03-03

- Väg 168 Tjuvkil MUR Bergteknik, daterad 2019-12-06

- Markteknisk Undersökningsrapport - Bergteknik _ Bilaga 1, daterad 2019-11-29

- Markteknisk Undersökningsrapport - Bergteknik _ Bilaga 2, daterad 2019-11-29

- Markteknisk Undersökningsrapport - Bergteknik _ Bilaga 3, daterad 2019-11-29

2. Projekterings PM geoteknik har kompletterats med beskrivande text.



60/22 Beslut - antagande av detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil - KS2015/2077-94 Beslut - antagande av detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil : Granskningsutlåtande_Tjuvkil

Sid 11 (48)

Kungälvs kommun
Ärende: KS2015/2077

3. Släntstabilitet har kontrollerats för hela området vid Tjuvkils korsning ca 1/600-1/690 
där det uppskattades att förstärkning behövdes. Resten av sträckan utförs huvudsakligen i 
skärning till; exempel slänten på höger sida i sektion 1/400 är berg i dagen. 

4 En känslighetsanalys redovisas i Projekterings PM geoteknik.

5 Handlingen har förtydligats och uppfyller kraven från TK Geo 13. Beräkning har 
utförts enligt anvisningar i TK Geo angående KC-pelare i direkt skjuvzon samt 
pelarmönster som är aktuellt i detta fall (skivor).

6 Komplettering har gjorts för att visa intilliggande sektioners säkerhetsfaktorer.

7 Slänten utgörs av berg i dagen och därmed behöver släntstabiliteten inte klarläggas.

8 I Tekniskt PM Bergteknik daterad 2020-03-03 avsnitt 4.1 framgår det att kartering av 
berg i dagen har utförts inom en 100 m bred korridor. Karteringen gjordes med avseende 
på bergart, bergmassans spricksystem och svaghetszoner. I MUR Bergteknik daterad 
2019-12-06 avsnitt 4 finns en karta som redovisar var berghällskarteringar utförts.

9 Ja. Skärningarna inte är så höga och då det inte råder något storstabilitets problem 
kan Trafikverket hantera eventuella lösa block inom planområdet.

10 -

11 I Tekniskt PM Bergteknik daterad 2020-03-03 avsnitt 6 – 6.3 framgår att 
Bergskärningar lägre än 1 meter bör följa jordsläntlutningen enligt ritning i respektive 
sektion. Högre bergskärningar får anpassas utefter förutsättningarna.

Bergschakt för bergskärningar på vardera sidan längs med hela vägsträckan ska utföras 
med en släntlutning på 5:1. Vid km 3/130 – 3/370 där bergslänten har en ogynnsam 
sprickorientering och det finns risk för planbrott bör man eftersträva en släntutformning 
som i största mån följer bergets naturliga skivighet.

Lösa block i bergslänter längs planerad vägsträckning ska rensas ner. Större block, så 
kallade låsblock, som är av betydelse för storskalig stabilitet ska förankras med ingjuten 
bergbult. Borrhål för bult ska borras med hänsyn till rådande förhållanden. Ur 
belastningssynpunkt ska dessa borrhål så gynnsamt som möjligt övertvära spricksystemen.

Vid situationer där bakåtbrytning av slänt kan orsaka skada på fastighet eller dylikt, ska 
förbultning längs bergskrön utföras.

Bergschakt ska utföras så att gränsvärden för vibrationsalstrande arbeten inte överskrids. 
Förhållanden längs vägområdet tillåter att bergschakt kan utföras genom sprängning. Vid 
planering och utförande av berguttag ska faktorer så som bergkvalitet och 
sprickriktningar beaktas.

Föreslagna åtgärder säkerställs genom Trafikverkets vägplan för området. 
Kommunen gör bedömningen att ytterligare reglering i detaljplanen ej är nödvändig.

4. TRAFIKVERKET (2022-03-24)
Tidigare samråd
Trafikverket har yttrat sig i ett tidigare samrådsskede, 2020-03-20 (TRV 2020/28844). 
Trafikverket hade synpunkter och upplysningar om att detaljplanen har tagits fram under dialog 
med Trafikverket och pågående projektet för väg 168. Vägplanens vägområdesgräns och 
detaljplanens plangräns är identiska. Enda undantaget är kring Hamnvägen (väg 612). 
Trafikverket har därmed inga synpunkter.
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Infrastruktur
Planförslaget omfattar väg 168 genom Tjuvkil för vilken Trafikverket är väghållare.

Sammantagen bedömning
Trafikverkets projekt har varit delaktiga under processens gång.
Trafikverket har inget att erinra.

Med vänlig hälsning
Tea Silic, Samhällsplanerare

KOMMENTAR  
Noteras

STATLIGA BOLAG
5. POSTNORD (2022-03-17)

PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten vilket 
bland annat innebär att det är Postnord som ska godkänna placeringen och 
standarden på postmottagningsfunktionen. I denna roll representerar Postnord 
samtliga postoperatörer som är verksamma i det aktuella området.

Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt, trafiksäkert och med hänsyn 
till arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna genomföras i 
praktiken behöver utdelningen standardiseras. I dagsläget delas mycket av posten i 
området ut i så kallade lådsamlingar, eller i enskilda postlådor, strategiskt placerade 
utmed väg 168. Dessa kommer efter anläggandet av gång- och cykelvägen i många 
fall inte längre vara åtkomliga från våra fordon, och kan då behöva flyttas till 
lämpligare platser. Detta för att Postnord även fortsättningsvis ska kunna dela ut post 
på ett effektivt och trafiksäkert sätt.

Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com för dialog 
gällande godkännande av nya placeringar för lådsamlingarna/postlådorna. En 
placering som inte är godkänd kan leda till att posten inte delas ut till adressen.

KOMMENTAR
Trafikverket lämnar följande kommentar:

Trafikverket konstaterar att de flesta in-/ utfarter längs aktuell sträcka behålls i 
oförändrat läge. Endast ett fåtal anslutningar stängs. Trafikverket kontaktar 
Postnord när projekteringen kommit längre och blivit mer detaljerat.

Utformningsfrågor hanteras vidare i projektering.

6.  VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB (2022-03-09)
Vattenfall Eldistribution har tagit del av detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil och 
lämnar följande yttrande.

Vattenfall Eldistribution har inga elanläggningar inom planområdet och har därför 
inget att erinra.

Med vänliga hälsningar
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Joel Evonson, Fastighetsrättslig specialist

KOMMENTAR
Noteras

 REGIONALA ORGAN
7. POLISMYNDIGHETEN (2022-03-04)

I nuläget har lokalpolisområde Kungälv/Ale inga synpunkter på den före-slagna 
detaljplanen för väg 168 genom Tjuvkil.

Carina Björklund, Inspektör

KOMMENTAR 
Noteras

8. BOHUSLÄNS MUSEUM (2022-03-23)
Bohusläns museum har tidigare yttrat sig i ärendet 2020-03-11.

Bohusläns museum vill återigen framföra att fornlämning L1959:3749 med tillhörande 
fornlämningsområde kan komma att beröras av planerat arbete. Fornlämningen med 
tillhörande fornlämningsområde omfattas av skydd genom kulturmiljölagen. Tillstånd 
krävs från Länsstyrelsen inför ingrepp. Samråd bör ske med Länsstyrelsen inför 
planerat arbetsföretag av väg 168.

För Bohusläns museum

Agneta Gustafsson, Antikvarie

KOMMENTAR    
Trafikverket meddelar att man arbetar med frågan och att hänsyn till angiven 
fornlämning kommer att visas. Fornlämningen ligger just utanför detaljplanegränsen. 
Trafikverket kommer att lämna in tillståndsansökan om ingrepp i fornlämningsmiljö till 
Länsstyrelsen.

SAKÄGARE

9. Sakägare 1 (2022-03-14)
Kan ni hjälpa mig förstå logiken med att hållplats Tjuvkilsboden utrustas med 
väderskydd i båda riktningar när hållplats Toftebergsvägen endast får det i riktning 
mot Kungälv? Nyligen har en markägare inskickat en byggnadsplan till kommunen för 
30-40 bostäder i obebyggt vildvuxet område väster om och omkring Toftebergsvägen 
vilket innebär fler åretruntbostäder i området. Jag önskar bidra till omflyttningen till 
kollektivtrafik och att göra mina barn (som går i skola i Marstrand) oberoende av 
skolskjuts kortare sträcka. Kan vi därför få det nöjet att kunna vänta på skolskjuts och 
vanlig buss med väderskydd höst- och vintertid om vi färdas mot Marstrand? I 
barnens ögon blir det lite underligt att det finns väderskydd när de väntar på att åka 
hem från skolan men inte till skolan. Min fundering är vad barn gör för att skydda sig 
från blåst, regn och snöfall när det är mörkt och kallt ute? Sannolikt rör de sig 
antagligen mer oplanerat i väntan på transport och därmed ökar risken för 
trafikolycka. Ett väderskydd avskärmar barns impulsiva rörelser i 3 utav 4 riktningar 
och är samtidigt en synlig symbol för biltrafikanten om att iaktta försiktighet.
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Det skall också nämnas att intaget på Hålta skola i nuläget är begränsat i förhållande 
till inflyttningen, varför ytterligare ökad inflyttning av barn på Tjuvkils ängar och 
omkring Toftebergsvägen innebär ett ökat behov av skolskjuts mot Marstrand där det 
finns kapacitet för nya elever. Dessa barn och vuxna har som det tidigare nämnts i 
annan synpunkt kortare väg till hållplatsen vid Toftebergsvägen än Intaget.

I övrigt nöjd med utformning av bullerplank med glaspartier i samfällighet s:25 vid 
Tjuvkil 26:1 samt gångpassage via öppning i bullerplank som ligger omlott med 
planket längs södra tomtgränsen hos Tjuvkil 2:2. Snyggt!

KOMMENTAR
Trafikverket ger följande kommentar:

Generellt placeras kur i belastningsriktningen det vill säga den riktning som flest 
reser. För Toftebergsvägen är det i riktning mot Kungälv. Sannolikt kommer det 
inte att förändras även efter utbyggnad av nya bostäder.

Normalt är kravet för väderskydd är 20 påstigande. Hållplats Tofteberg har elva 
som mest. Då vi vill bidra till att öka attraktiviteten gjordes ett undantag.

Anledningen till att det planeras för väderskydd i båda riktningarna vid 
Tjuvkilsboden är den ses som en potentiell bytespunkt för linje 320 och 
Marstrandsexpressen. 

Kommunen har noterat sakägarens synpunkter. Utformningsfrågor hanteras vidare i 
projekteringsskedet. Skolskjutsfrågorna hanteras löpande i kommunen.

10. Sakägare 2 (2022-03-15)
Jag har tre delar som jag vill ta upp (Utöver att jag är mycket positiv till att förbättra 
vägen samt att anlägga en cykelbana på norra delen):

 Jag är orolig för vattenavrinningen då östra delen av tomten ligger lågt i 
förhållande till vägbanan (väg 168). I dagsläget finns en ”vall” som lagts upp 
för länge sedan längsmed tomtgränsen från vägbygget. Denna vall ger stor 
vattensamling på många kvadratmeter av tomten och gör den delen mer eller 
mindre oanvändbar. Just nu har jag även inne en förfrågan för att dela 
tomten i 2 delar och om en vattensamling skulle bildas i den östra delen så är 
den delen som sagt oanvändbar i förhållande till normalt förhållande utan 
avrinning från väg 168. (Se blå ellipsmarkering på kartavbilden för potentiell 
vattensamling.)

 Just nu är utfarten från tomten (Tjuvkil 2:71) rakt ut på väg 168. Denna utfart 
är i dagsläget mycket farlig och varje gång någon skall köra in får man vara 
övertydlig med infart på tomten så att bilar bakom uppmärksammar det väl. 
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Än värre vid utfart, då brukar en medpassagerare gå ut ur bilen och stå på 
andra sidan vägen för att se att det inte kommer några bilar. Utfarten är i 
dagsläget mycket dold och svår att se för fordon på väg 168. Ett förslag som 
jag tror kan vara värt att undersöka är att rensa upp traktorstigen som går 
från syd västra hörnet av tomt 2:71 och igenom tomt 2:11 (se röd markering 
på kartavbilden). En sådan lösning minskar antalet utfarter på väg 168 
(potentiellt med 2 fastigheter då jag avser att dela tomten 2:71 i 2). Utfarten 
från 2:71 leds i så fall om till den stora korsningen vid Toftebergsvägen.

 Buller ser jag som potentiellt störande på tomten med den nya vägplanen. 
Med en större och bredare väg ser jag inte att hastigheten kommer minska, 
snarare öka, samt att den strax innan ändras från 50km/h till 70km/h vilket 
gör att många accelererar på sträckan vid Tjuvkil 2:71. Finns det några 
lösningar här som är värt att se över? Jag förstår att bullerplank för en 
enstaka tomt är kostsamt och inte brukar sättas upp. Ser i era dokument att 
det är upp till 69 decibel (för Tjuvkil 2:71) och föreslås fönster och 
väggåtgärder.

Hör gärna av er till mig om ni vil prata om ovanstående, tar gärna möten fysiskt eller 
per telefon/teams/zoom eller annat när det är läge att diskutera bra lösningar för alla 
inblandade. Ser fram emot den nya vägen! 

KOMMENTAR 
Trafikverket ger följande kommentar:

Trafikverket får inte orsaka olägenheter för markägare genom att vägdagvatten 
leds in på fastigheten. Om det rör sig om vägdagvatten så kommer det åtgärdas 
under entreprenaden.

Trafikverket uppskattar att utfarter likt denna tas bort och samordnas i större 
korsningar. Kontakta Trafikverkets markförhandlare Ann-Sofi Dalbert för vidare 
hantering.

Trafikverket föreslår fastighetsnära åtgärder för fastigheter där vägnära åtgärder 
inte anses ekonomiskt försvarbara. Omfattningen av de fastighetsnära åtgärderna 
återkommer vi med. Inventeringar pågår.

Kommunen har noterat sakägarens synpunkter. Utformningsfrågor hanteras vidare 
vid projekteringen. Kommentarer kring bullerfrågan ges i kapitel Övergripande 
kommentarer. 

11. Sakägare 3a och 3b (2022-03-22 + 2022-03-25)
Sakägare 3a inkom först med ett yttrande 2022-03-22. Därefter inkom sakägare 3a 
och 3b med ett gemensamt yttrande 2022-03-25. 

Yttrandet som inkom 2022-03-22 är omfattande och består till sin struktur av två 
delar. Den första delen saknar rubrik i yttrandet. Kommunen har valt att benämna 
denna del ”Del A”. Den andra delen i yttrandet har rubriken ”Frågor till kommunen”. 
Kommunen har i detta granskningsutlåtande valt att benämna denna andra del för 
”Del B. Frågor till kommunen”. Syftet med att lägga in dessa rubriker är att 
underlätta för läsaren att se kopplingar mellan synpunkter/frågor i yttrandet och de 
kommentarer som ges.
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Yttrande inkommet 2022-03-22. Del A
Jag finner det anmärkningsvärt att kommunen avsäger sig allt ansvar för 
konsekvenserna av detaljplanen genom att ändra syftet med planen.

Kommunen säger i samrådsredogörelsen: ”Det syfte som detaljplanen har tydliggör 
att det är endast Trafikverket som ansvarar för frågor om att främja trafiksäkerhet, 
framkomlighet och tillgänglighet samt att begränsa störningar. Genom att 
detaljplanen endast syftar till att möjliggöra att vägplanen (vägområdets avgränsning) 
blir lagenlig innebär det att mycket få av de synpunkter som framförs i yttrandena kan 
anses riktade till kommunen/detaljplanen. Det stora flertalet synpunkter är istället 
riktade till Trafikverket/vägplanen.”

Det kan inte vara förenligt med lagen att kommunen försöker avsäga sig allt ansvar 
för konsekvenserna av detaljplanen på detta sätt. En ny detaljplan måste självfallet 
uppfylla lagkraven i miljöbalken, plan och bygglagen mm.

Kommunen skriver i planbeskrivningen: ”En detaljplan är ett juridiskt dokument som 
styr hur marken får användas för ett område inom kommunen, exempelvis för 
bostäder, kontor, handel eller industri. Detaljplanen får även reglera placering, 
utformning och utförande.” Kommunen har alltså alla möjligheter att styra utformning 
och utförande av vägen!

I och med att kommunen och Trafikverket har gjort fel i processen med framtagning 
av detaljplanen så har beslut och utredningar tagits fram i fel ordning. Ordningen 
skulle ha varit att göra lokala förändringar av befintlig detaljplan och sedan anpassat 
vägplanen till detaljplanen. Och inte som nu tvärtom. Nuvarande detaljplan som är 
refererad till som plan 44 i planbeskrivningen, gäller för större delen av planområdet, 
innehåller ett vägområde som är 20 m brett vilket medger en vägbana på 7-8 m plus 
en GC bana. Detta måste vara utgångspunkten för en ny vägplan. Detta var också 
utgångspunkten i tidiga diskussioner med Trafikverket.

Av kommunens hemsida framgår det även att ”Vägplaneprocessen, som leds av 
Trafikverket, var huvudprocess.” Detta tillvägagångssätt har lett till att vägplanen helt 
har optimerats efter ekonomi och framkomlighet. Synpunkter från boende om lokala 
anpassningar av en väg som nyttjar markområden på sydsidan av befintlig väg helt 
har förbisetts. Trafikverket har på offentliga möten bekräftat att man lämnat hänsyn 
till boendes krav därhän och optimerat vägplanen utifrån ekonomiska ramar, 
projektledningen har också i samma möten bekräftat att det inte finns några tekniska 
hinder för en modifierad dragning av väg och GC-bana. Ett omtag i planprocessen 
måste göras där hänsyn tas till boendemiljö och övriga miljökonsekvenser och inte 
bara optimerar utifrån maximerad framkomlighet och högsta möjliga hastighet på 
vägen. Referens miljöbalken, PBL

Jag har hävdat att frågan om förbifart måste prövas av domstol innan man påbörjar 
projekt med genomfart genom Tjuvkil. Kommunen säger att denna fråga inte är för 
dem. Jag anser att det är kommunens ansvar att driva frågan eftersom kommunens 
styrdokument, översiktsplan Kungälv förutsätter en förbifart för fortsatt exploatering 
av Tjuvkil och områdena västerut! När kommunens strategiska dokument motarbetas 
av andra myndigheter måste det vara kommunens ansvar att driva frågan och få den 
prövad i domstol. Jag anser att frågan om vägens lokalisering inte är fullt utredd. 
Referens miljöbalken, PBL här

Ni refererar till en rad dokument som nu måste betraktas som icke giltiga, till 
exempel:
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-Miljökonsekvensbeskrivningen, all jämförelse görs med det så kallade 
nollalternativet, Väg genom Tjuvkil skall självfallet jämföras med förbifart Tjuvkil, 
Dessutom är hela beskrivningen starkt tendensiös till förmån för väg genom Tjuvkil 
och beskriver inte de negativa konsekvenserna för boende utmed vägen på ett 
sakligt sätt. Mark och miljödomstolen underkänner i sin dom kommunens 
argumentation om översiktsplan/förbifart ej skulle vara en alternativ väg till genomfart 
Tjuvkil.

-Trafikflödesberäkningar är som tidigare påpekats felaktiga med utgångspunkt i 
Trafikverkets så kallade basprognos på 1% trafikökning per år, TRV’s mätningar visar 
att mellan 1992 och 2017 ökar trafiken med drygt 3%. Kungälvs kommun växer mest 
i regionen, Tjuvkil håller på att exploateras områden västerut planeras för omfattande 
exploatering, vad talar för att trafikökningstakten skall minska? Prognosåret 2040 
måste nu anses överspelat och en ny ansats bör vara 2050.

-Som en konsekvens av felaktig trafikflödesberäkning blir även bullerutredningen 
felaktig, dessutom baseras den på årsmedeltrafik och inte på sommartrafiken. Mark 
och Miljööverdomstolen har som tidigare påpekats konstaterat i dom att vid stora 
årstidsskillnader i trafikflöden skall buller beräknas på den högsta nivån.

I plandokumentet finns en rad felaktigheter som är kraftigt missvisande till exempel:

• I kapitel 4 skriver ni ”Enligt plan- och bygglagen 2 kap ska hänsyn tas både till 
allmänna och enskilda intressen vid prövningen av lämpligheten av föreslagen 
planläggning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 
och 4 kap miljöbalken ska tillämpas. Sammantaget bedöms detaljplanen vara förenlig 
med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurser enligt 
3 kap miljöbalken.”

Jag förstår inte hur ni kan påstå att hänsyn är tagen till både allmänna och enskilda 
intressen. Hade ni tagit ett uns av hänsyn till de enskilda så skulle planområdet 
begränsats till det befintliga vägområdet som både tillåter 7-8 m väg + GC bana och 
alla enskilda skulle ha erbjudits adekvata bullerskyddsåtgärder specificerade i det 
juridiska dokumentet plankartor samt att de i befintlig detaljplan definierade 
naturområdena mellan väg och enskilda fastighetsägare hade behållits för att 
begränsa skadeverkningarna av planförslaget.

I Planbeskrivningen skriver ni i kapitlet Begränsad klimatpåverkan

• ”Tillkomsten av cykelväg innebär att vissa transporter som idag sker med bil istället 
kommer att ske med cykel.”

Ni utelämnar helt och hållet att det övergripande syftet med planändringen är att 
möjliggöra en fortsatt exploatering av bostäder vilket kommer att leda till en mycket 
hög ökning av trafiken genom Tjuvkil.

• Under kapitlet God bebyggd miljö står att läsa: ”Tillkomsten av cykelväg och 
passager tvärs väg 168 ger högre boendekvalitet och gynnar ett socialt utbyte mellan 
boende i Tjuvkil.” Ni utelämnar helt att nämna de negativa konsekvenserna som den 
ökade trafiken kommer att medföra i form av buller och utsläpp, att det sociala utbytet 
skulle öka är starkt överdrivet då det redan idag finns gång och cykelstigar inom 
områdena i Tjuvkil som knyter dem samman, dessutom kommer den ökade trafiken 
att göra det i stort sett omöjligt för barn, funktionshindrade och gamla att korsa 
vägen.

• I kapitlet väg beskriver ni hur väg och GC-bana skall utformas på 50 sträckan se 
nedan, detta stämmer inte med hur vägplanen ser ut. Det är grovt missvisande och 
förvrängande av fakta. Om väg/GCbana utformas enligt skiss nedan så finns det 
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ingen anledning att omvandla befintliga naturområden mellan fastigheter och väg till 
vägplan

 • 

Enligt Boverkets föreskrifter (2020:5) om detaljplan BFS 2020:5 kan områden 
specificeras som Natur

Om inte detaljplanen utsträckning kan minskas vilket är att föredra anser jag att 
befintliga naturområden inom befintliga planer skall bevaras och skyddas genom 
införande av ovanstående föreskrift i den nya detaljplanen.

• Även er beskrivning av hastighetsbegränsningar är felaktig sedan en lång tid 
tillbaka så finns det ingen sträcka där hastighetsbegränsningarna varierar över året. 

I kapitel 6 beskriver ni miljökonsekvenserna, här missar ni helt och hållet att beskriva 
konsekvenserna för boende ut med vägen, Ni påstår att bulleråtgärderna förbättrar 
bullersituationen detta är en stor lögn då det endast är ett fåtal fastigheter som får 
bulleråtgärder, de flesta kommer inte att kunna vistas på sina uteplatser, på grund av 
det ökande buller som kommer att komma på grund av ökande trafik och de höjda 
hastigheterna som är att förväntas på en breddad väg. Det må hända att 
markintrånget i kvadratmeter är litet men att ta bort den skyddsbarriär som finns 
mellan väg och fastigheter i form av naturområde idag kommer att väsentligt 
försämra boendemiljön och detta område hyser därför mycket höga miljövärden för 
boende. Vidare så är miljöbedömning gjord utifrån jämförelse med det så kallade 
nollalternativet givetvis skall bedömning göras mot alternativet förbifart Tjuvkil. Redan 
idag är medelhastigheten genom Tjuvkil ca 10 KM/h över gällande hastighetsgräns 
på 50-sträckan. Nattetid är medelhastigheten betydligt högre, en breddning av vägen 
kommer att inbjuda till ännu högre hastigheter och ökade bullerproblem.
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Ovanstående exempel avser inte att visa på alla felaktigheter i planbeskrivningen 
utan utgör bara ett axplock. Kvalitén på planbeskrivningen är bedrövligt dålig, den 
måste göras om för att spegla verkligheten och bli kompatibel med föreslagen 
vägplan. Det är ett rimligt krav att kommunen är saklig i sin framställan och inte 
hänger sig till starkt tendensiösa uttalanden för att försköna konsekvenserna av 
detaljplanen.

Som jag tidigare påpekat anser jag att detaljplanen strider mot nedanstående 
paragrafer i plan och bygglagen

2 kap. Allmänna och enskilda intressen

1 § Vid prövningen av frågor enligt denna lag ska hänsyn tas till både allmänna 
och enskilda intressen.

5 § Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt 
denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad 
för ändamålet med hänsyn till 1. människors hälsa och säkerhet,

6 a § Vid planläggning och i ärenden om bygglov enligt denna lag ska 
bostadsbyggnader 1. lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med 
hänsyn till möjligheterna att förebygga olägenhet för människors hälsa i fråga 
om omgivningsbuller, och 2. utformas och placeras på den avsedda marken på 
ett sätt som är lämpligt med hänsyn till möjligheterna att förebygga olägenhet för 
människors hälsa i fråga om omgivningsbuller.

Med olägenhet för människors hälsa avses en störning som enligt medicinsk 
eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa 
eller helt tillfällig.

TRV 2014_89181 Kommentarer till granskningshandling 2020-08-09.docx sida 8 
av 21

4 kap. Reglering med detaljplan och områdesbestämmelser

32 § En detaljplan får inte omfatta ett större område än vad som behövs med 
hänsyn till planens syfte och genomförandetid.

Jag anser att planförslaget strider mot ovanstående paragrafer i PBL och inte tar 
hänsyn till enskilda intresse, att vägområdet inte är placerat så att det tar hänsyn 
till människors hälsa och att det inte har presenterats tillräckliga skyddsåtgärder 
mot buller från vägtrafiken, planen tar för stort område i anspråk, det finns redan 
ett 20 m brett vägområde definierat i befintliga planer. Naturområden/park 
definierade i befintliga planer måste lämnas orörda! Detaljerade 
bullerskyddsåtgärder för samtliga buller störda fastigheter inom planområdet 
måste presenteras och inkluderas i planen. Målsättningen måste vara att klart 
understiga gällande riktvärden, för att skapa en säkerhetsmarginal.

I beskrivningen för befintlig detaljplan Hermansby 44 s7 står: ”Reservaten för 
huvudvägarna ha således givits en bredd av 20 m, varvid förutsatts en körbana av 7-
8 meter samt separat cykel och gångbanor.”

Jag vill också hänvisa till tidigare insända synpunkter i dokumentet, Kommentarer till 
granskningshandling 2020-08-09, vilket bifogas denna handling

KOMMENTAR till yttrande inkommet 2022-03-22: Del A
Att, som sakägaren föreslår, göra lokala förändringar av befintlig detaljplan och 
sedan anpassat vägplanen till detaljplanen är inte möjligt. Den bredd (utbredning) 
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som detaljplanen har i förslaget är nödvändig för att rymma den väganläggning som 
föreslås i vägplanen.

Detaljplanens syfte finns redovisad på plankartan och även i planbeskrivningen, det 
finns inget övergripande syfte.

Vid beskrivning av miljökonsekvenser jämförs förslagets konsekvenser med 
nollalternativets konsekvenser. Med nollalternativ avses situationen i framtiden om en 
utbyggnad enligt förslaget inte genomförs. Därmed består nollalternativet i detta fall 
av en situation som motsvarar dagens situation, inte en situation där en förbifart är 
utbyggd. 

Det stämmer att det numer inte längre finns en vägsträcka där 
hastighetsbegränsningen varierar över året. Denna beskrivning är nu justerad i 
planbeskrivningen.

Föreslaget vägområde innefattar inte några ytor som inte är nödvändiga för 
väganläggningen.  

Kommunen har inom planprocessen utrett påverkan både på enskilda och allmänna 
intressen. Enskilda intressen har exempelvis utgjorts av skydd mot buller och önskan 
att slippa markintrång. Hänsyn till allmänna respektive enskilda intressen innebär att 
hitta en balans av hänsyn när det uppstår en konflikt mellan intressena. En 
avvägning mellan enskilda och allmänna intressen har gjorts. I vissa fall har enskilda 
intressen kunnat tillgodoses, i andra fall har bedömningen varit att de allmänna 
intressena (människors säkerhet) vägt över de enskilda intressena. Kommunen 
bedömer därmed att vägområdet är lokaliserat till mark som är lämpad för ändamålet 
med hänsyn till människors hälsa och säkerhet.

Avseende bulleråtgärder hänvisas till kapitel Övergripande kommentarer.

Yttrande inkommet 2022-03-22. Del B. Frågor till kommunen
-Om föreslagen detaljplan/vägplan blir stoppad. Kommer då kommunen att kunna 
realisera sina exploateringsplaner i form av ytterligare bostäder i Tjuvkil och västerut 
från Tjuvkil? Vad har Trafikverket och Länsstyrelsen uttryckt om behovet av 
upprustning av vägen i samband med planarbetet för Tjuvkilsängar? Vad har 
kommunen i översiktsplanen uttryckt om väg 168 i Tjuvkil, är förbifart Tjuvkil en 
förutsättning för exploatering i Tjuvkil och västerut i ÖP? 

Redogör för varför kommunen inte vill driva frågan om förbifart Tjuvkil vidare till högre 
instans.  

-Genom att möjliggöra att vägplanen blir lagenlig, möjliggör kommunen också en 
utökad verksamhet (ökad trafik) inom vägområdet, vilket lagstöd har ni för att 
kommunen via detaljplanen inte behöver säkra att denna verksamhet uppfyller 
gällande lagkrav? 

-Visa på karta befintligt vägområde inom planområdet, vilka utredningar som har 
gjorts på att lägga väg och GC-bana inom det befintliga vägområdet i befintliga 
planer. 

-En detaljplan är ett juridiskt dokument som styr hur marken får användas för ett 
område inom kommunen, exempelvis för bostäder, kontor, handel eller industri. 
Detaljplanen får även reglera placering, utformning och utförande. Varför har 
kommunen avsagt sig denna möjlighet att påverka placering, utformning och 
utförande av vägen/GC-bana?
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-Är det normalt planarbete att först rita husen och sedan finna lämplig mark för dem? 
Det vill säga i detta fall, först göra vägplan och sedan anpassa detaljplanen efter 
vägen? Redogör för varför ni inte har startat om planarbetet från början med 
utgångspunkt i en god boendemiljö.

-Trafikverkets mätningar visar att trafikökningstakten genom Tjuvkil är i genomsnitt 
drygt 3% under perioden 1992-2017. Genom att referera till Trafikverkets 
trafikflödesanalys har ni accepterat den. Redogör för varför ni tror att 
trafikökningstakten genom Tjuvkil skall minska från 3% till 1% från 2017 och framåt. 
Som huvudfinansiär av projektet borde det ligga i kommunens intresse att projektets 
livslängd överstiger minst 20 år från öppning.

-Redogör för varför ni accepterar en bullerutredning som inte följer domstolsutslag i 
miljööverdomstolen då den inte är baserad på sommartrafiken.

-Redogör för varför ni inte har gjort om miljökonsekvensbeskrivningen då MMD har 
underkänt er argumentation om att förbifart Tjuvkil inte är aktuell.

-Redogör för varför befintliga naturområden mellan väg och enskilda fastigheter i 
befintliga planer inte skall bevaras. Redogör även för konsekvenserna av att omdana 
dessa naturområden till vägområde.

-När mer omfattande bullerskydd har diskuterats med Trafikverket så har detta 
avvisats med motiveringen att det inte är ekonomiskt försvarbart. Hur kan det då vara 
ekonomiskt försvarbart att genomföra ett projekt som inte är samhällsekonomiskt 
lönsamt? Hur många skall behöva bli sjuka av buller innan det blir ekonomiskt 
försvarbart att införa bullerskydd som sänker bullerstörningarna till under 50dBA på 
uteplatser?

-I Tjuvkil pågår omvandlingsplaner. Syftet med dessa är att ersätta befintliga 
fritidshusplaner med nya detaljplaner för att pröva utökade byggrätter på befintliga 
bostadsfastigheter, för att möjliggöra/underlätta omvandling från fritidshus till 
permanentboende. I dessa planer ställer ni krav på fastighetsägare att maximalt 
tillåtet buller på uteplatser är 50 dBA. Och att fastighetsägarna utmed vägen skall 
ombesörja skydd mot buller vid eventuell ny/ombyggnation. Med föreslagen 
detaljplan möjliggör ni en verksamhet (väg) som kommer att generera buller långt 
över tillåtna gränsvärden. Hur motiverar ni att ni ställer bullerkrav på fastighetsägare i 
omdaningen av fritidsplaner men inte på verksamhetsutövaren Trafikverket i den nya 
detaljplanen för vägen?

-Fastighetsägare har ingen möjlighet att påverka den ökande bullerstörningen som 
ökad trafik kommer att innebära och som är orsakad av kommunens exploatering i 
Tjuvkil och västerut en exploatering som möjliggörs genom denna detaljplan. Hur 
motiverar ni att kommunen inte skall ta ansvar för den exploatering som möjliggörs 
av detaljplaneförändringen och bullersäkra samtliga fastigheter utmed vägen i 
detaljplaneområdet till maximalt 50dBA på uteplats?

-I punkt 7.1 angående avtal mellan Kungälvs kommun och Trafikverket, säger ni: 
”Parterna har tecknat avtal som bl.a. reglerar genomförande, samarbete och 
finansiering av utbyggnaden av gång- och cykelvägen.” Jag vill att ni presenterar 
detta avtal och skickar mig en kopia.

Vidare säger ni: ” Om detaljplanen och därpå vägplanen vinner laga kraft enligt 
planerad tidplan och utan överklagande kommer framtagande av bygghandling och 
förfrågningsunderlag ske under andra halvan av 2022.” Uppenbarligen att döma av 
all aktivitet från olika aktörer på och runt vägen så pågår redan förberedelser innan 
beslut är taget i frågan. Jag vill att ni redovisar upplupna kostnader för kommun och 
Trafikverket, från det att mark och miljödomstolens upphävde detaljplanen till dags 
datum.
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Om inte kommunen tar sitt förnuft till fånga och väsentligt ändrar planen är det högst 
troligt att enskilda fastighetsägare kommer ställa skadeståndsanspråk på kommunen 
då föreslagen plan kraftigt kommer reducera värdet på enskildas fastigheter.

KOMMENTAR till yttrande inkommet 2022-03-22: Del B. Frågor till 
kommunen
Förbifarten är, enligt ÖP, inte en förutsättning för exploatering i Tjuvkil eller längre 
västerut.  Vad som är viktigt är att höja trafiksäkerheten vilket kan göras med olika 
åtgärder, t ex bygga GC bana genom Tjuvkil. I ÖP sägs: 

”Marstrand och Tjuvkil ligger utmed det s k sekundära stråket och för att uppnå ett 
hållbart samhälle behöver kollektivtrafiken på sikt förbättras och trafiksäkerheten på 
väg 168 behöver höjas eftersom dagens standard är bristfällig. Den nya förbifarten 
söder om Tjuvkil är ett led i detta.”…. ”Samtidigt som förbifarten kommer att planeras 
kommer kommunen se över möjligheterna att lägga en gång- och cykelbana längs 
med den befintliga sträckningen av väg 168. Det är viktigt med ett sammanhängande 
gc-stråk längs hela 168:an och andra åtgärder som höjer trafiksäkerheten.”

Vad gäller anledning till varför kommunen inte vill driva frågan om förbifart: se kapitel 
Övergripande kommentarer

Framtida trafikmängd är inget som kan regleras med detaljplan. Se vidare kapitel 
Övergripande kommentarer.

Vad gäller önskan om kartor med redovisning av befintligt vägområde inom 
planområdet redovisas detta på nio kartor i slutet av Del A.

Väg och GC-väg ryms inte inom befintligt vägområde. Det vägområde som 
vägplanen föreslår har inte gjorts bredare än vad som krävs.

Angående varför kommunen inte valt att påverka placering, utformning och utförande 
av vägen/GC-bana hänvisas till kapitel Övergripande kommentarer. 

I projekt där planering av statlig väg är syftet är det normalt att vägplaneprocessen, 
där väglagen är styrande, är ledande process i de fall där även detaljplan krävs.  

Utgångspunkt vid omstart av planärendet har – liksom tidigare under arbetet med 
detaljplanen - varit planens syfte, dvs att göra vägplanen lagenlig.

Frågor om trafikökningstakten respektive om bullerutredning har, med identisk 
formulering, även ställts av sakägare 7. Frågorna bemöts i kommentarerna till 
sakägare 7. Se även kapitel Övergripande kommentarer.

Det har inte tagits fram någon miljökonsekvensbeskrivning eftersom detaljplanen inte 
bedöms medföra betydande miljöpåverkan och länsstyrelsen delar kommunens 
slutsats 

I de fall naturområden hamnar inom vägområde är det för att området behövs för 
väganläggningen. I vissa fall kan naturmarken bli hårdgjord, i andra fall kan den 
exempelvis bli gräsyta i vägslänt.

Projektet bedöms inte vara samhällsekonomiskt olönsamt.

Bullerskyddande åtgärder utförs i projektet såväl nära bullerkällan som fastighetsnära 
där det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt vilket utgör en bedömningsfråga i 
det enskilda fallet. Trafikverket har metoder för att beräkna samhällsnyttan för att ge 
vikt åt bedömningen av tex vägnära skärmar. Kommunen anser att Trafikverket har 
hanterat bullerfrågan och planerat för åtgärdsinsatser i tillräcklig grad syftande till att 
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uppnå en god eller godtagbar miljö. Även uteplatser berörs av krav på bullernivåer 
där målsättningen är att 55 dB(A) ekvivalent nivå ska innehållas i enlighet med TDOK 
2014:1021. 

Vid väsentlig ombyggnation i ett byggnadsverk eller vid nybyggnation ska nu 
gällande riktlinjer användas. De krav som ställs på åtgärder ska syfta till att begränsa 
bullernivåerna, i det här fallet, så att dessa inte är högre än vad som motsvarar en 
god eller minst godtagbar miljö. I projektet följer Trafikverket de riktlinjer som följer av 
lag, förordning och verkets egna styrdokument och utför åtgärder där det utretts att 
så krävs. Kommunen har inte för avsikt att ställa särskilda krav utöver de som 
Trafikverket redan förhåller sig till i bullersammanhang. För uteplatser i projektet ska 
55 dB(A) ekvivalent nivå innehållas enligt Trafikverkets riktlinjer TDOK 2014:1021 
medan kravet vid nybyggnation av bostad utgör 50 dB(A) enligt Förordning 
(2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader.

Bullerberäkningar utförs på prognostiserade trafiksiffror för 2040, även planerad 
exploatering ingår i uppräkningen av trafik utöver den schablonmässiga årliga 
ökningen.

De kostnader som kommunen haft i ärendet från det att mark och miljödomstolens 
upphävde detaljplanen handlar om de kostnader som överklagandet lett fram till i 
form av framtagandet av nya planhandlingar. Trafikverkets kostnader får Trafikverket 
redogöra för.
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Kartor som redovisar tidigare vägområde inom planområdet
Sakägare 3 önskar karta över ”befintligt vägområde inom planområdet”. På följande nio kartor 
redovisas ”tidigare vägområdesgräns” vilket är detsamma som befintligt vägområde vid tillfället då 
synpunkterna lämnades in. På kartorna redovisas även vägområdesgräns enligt ny vägplan samt 
detaljplanens gräns (planområdesgräns).

Karta 1

Karta 2
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Karta 3

Karta 4
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Karta 5

Karta 6 
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Karta 7

Karta 8
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Karta 9

Yttrande inkommet 2022-03-25

Kommunen har, för att underlätta för läsaren, numrerat de stycken i yttrandet 
som kommenteras under rubriken ”Kommentar”. 

 Lokalisering 1

Jag anser att projektet/detaljplanearbetet är startat på felaktiga grunder, Planen 
stämmer inte överens med översiktsplanens (ÖP) planerade förbifart Tjuvkil.

Både kommunen och Trafikverket (TRV) hänvisar till beslut från Länsstyrelsen. Något 
sådant beslut finns inte! Länsstyrelsen har lämnat två yttranden, ett positivt i yttrande 
över ÖP, och ett negativt i samråd med Trafikverket arbetsplan för förbifart.

1.  det negativa yttrandet hänvisar Länsstyrelsen till 4 kap miljöbalken, men då 
Tjuvkil är en befintlig tätort så är bestämmelserna i 4 kap MB inte tillämpliga! Och 
därmed faller Länsstyrelsens negativa yttrande. Jag anser att möjligheten till en 
förbifart Tjuvkil måste prövas av behörig instans innan man påbörjar en 
detaljplan för ombyggnation av väg genom Tjuvkil.

Lokalisering 2

2. På kommunens hemsida står att läsa: ”Eftersom vägplanen utgör huvudprocess” 
Det faktum att vägplanen har varit huvudprocess har gjort att alla normala 
överväganden i form av konsekvenser på boendemiljö och övriga 
miljökonsekvenser för boende utmed vägen har åsidosatts. Fokus har helt legat 
på att på så enkelt som möjlig dra fram en GC-bana och bredda så mycket som 
möjligt. Och att anpassa ny detaljplanplan helt efter TRV’s önskemål. Det 
framgår även av detaljplanens syfte att hänsyn till boendemiljö inte har varit av 
intresse i detaljplaneprocessen.

I befintliga planer finns redan ett vägreservat på 20 m med plats för 7-8 m bred väg + 
GC bana. Detta vägreservat borde vara utgångspunkten för projektet/ny detaljplan. 
Vägplan och därmed ny detaljplan skall i huvudsak anpassas till detta område. Och i 
mån av behov görs mycket begränsade anpassningar i ny detaljplan. Jag anser att 
planförslaget tar mycket mer mark i anspråk än vad som är nödvändig och att ingen 
hänsyn tas till enskildas intressen. Detaljplanen måste göras om och anpassas till 
befintlig plan som redan rymmer den önskade vägbredden och GC-bana! Jag 
ifrågasätter starkt nödvändigheten av ny detaljplan överhuvudtaget.
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Naturområden

I befintliga planer finns ett naturområde definierat mellan enskilda fastigheter och 
vägen. Jag anser att dessa naturområden skall bevaras i ny plan.

Naturområdena kan tyckas vara små ytmässigt men de utgör idag en barriär mellan 
väg och fastigheter. Om de försvinner kommer boendemiljön att kraftigt försämras.

Bullervall

3. Mellan vår fastighet Tjuvkil 2:104 och väg168 finns en anlagd bullervall, jag yrkar 
på att den skall skyddas och ges möjlighet till utökning i ny detaljplan. I andra 
hand om bullervallen tas bort så skall den ersättas av annat bullerskydd som 
finansieras av kommunen. Föreslagen detaljplanplan måste justeras. 

Busshållplats

4. I vägplanen har föreslagits att befintlig busshållplats vid Stenskärsvägen flyttas 
till Gulskärsvägen, detta medför att detaljplanen har modifierats för att rymma 
ytan för busshållplats och cykelparkering. Startande bussar ger upphov till 
lågfrekvent buller som är mycket svårt att skydda sig emot. En betydligt bättre 
plats för busshållplatsen är ca 25-30 m väster om Stenskärsvägen jag anser att 
detaljplanen skall ändras och inte medge busshållplats vid Gulskärsvägen utan 
hänvisa till området längre österut enligt ovan.

Buller

5. Den kraftiga ökningen av bullerstörningar som har skett över ett antal år och som 
nu eskalerar med pågående och kommande bostadsexploateringar har skett/sker 
med kommunens godkännande. Då kommunens beslut är orsaken till 
bullerstörningarna så måste det även vara kommunens ansvar att kompensera 
för dessa störningar. Omfattande bullerskyddsåtgärder för samtliga fastigheter 
måste infogas i detaljplanen. Och kommunen skall svara för finansiering av 
bullerskyddsåtgärderna.
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Gångpassager Tillgänglighet/barnkonventionen

6. Väg inom detaljplanelagt område har att uppfylla boverkets krav på tillgänglighet 
se Boverkets Tillgänglighet på allmänna platser BFS 2011:5 – ALM 2. Vidare så 
skriver både kommun och Trafikverket i sina planprogram att Tjuvkil är en tätort. 
Vilket också bekräftas av miljödomstolen i Vänersborg, SCB och lantmäteri. I 
tätort skall gångpassager hastighets anpassas till max 30 km/h! Så att personer 
med nedsatt rörelseförmåga och orienteringsförmåga har möjlighet att bruka 
passagerna. Det samma gäller enligt barnkonventionen! Detaljplanen 
säkerställer inte ovanstående krav.

Tillgänglighet enligt ALM:

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning antogs av FN 
2006. Sverige anslöt sig till konventionen 2008.

Boverket har gett ut föreskrifter och allmänna råd (ALM) om tillgänglighet och 
användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på 
allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader. ALM är 
den svenska tillämpningen av tillgänglighetskraven och utgör skall-krav vid 
utformning.

Detaljplanen säkerställer inte uppfyllelse av Barnkonventionen:

> Frihet från barriärer i gaturummet ökar barnens rörelsefrihet. 50 km/h vid 
gångpassager medför barriär

> Barn är särskilt känsliga för avgaser och partiklar. Miljökonsekvensbeskrivningen 
tar inte hänsyn till barn

> Barn är särskilt känsliga för ljud och buller, Bullerutredningen tar inte hänsyn till 
barn

Detaljplanen säkerställer inte att ovanstående krav uppfylls och måste därför 
kompletteras.

Utredningar

7. I planbeskrivningen 2022-02-16 hänvisas till utredningar som har passerat bäst 
före datum för länge sedan och som dessutom är starkt tendensiösa. Det är en 
rimlig begäran att dessa utredningar görs om och baseras på fakta, saklighet och 
gällande prejudicerande domar.

8. Undersökningen om betydande miljöpåverkan 2020-02-04; är starkt 
tendensiös och speglar inte verkliga förhållanden, dessutom baseras jämförelser 
med det så kallade nollalternativet. Enligt MMD’s dom P 724-21 ogillas 
kommunens argumentation om att ÖP inte är giltig avseende förbifart Tjuvkil. 
Härav följer att en förbifart Tjuvkil fortfarande är ett alternativ till breddning av väg 
genom Tjuvkil. Därför skall konsekvenserna av ny detaljplan för genomfart Tjuvkil 
jämföras med konsekvenserna av en förbifart.

Ny detaljplan/vägplan är ett krav från TRV region väst och Länsstyrelse för att 
kommunen skall kunna genomföra sin planerade exploatering! En ny detaljplan 
kommer att möjliggöra fortsatt exploatering i Tjuvkil och västerut vilket i sin tur 
innebär kraftigt ökad trafik med medföljande buller. Då måste detta belysas i 
konsekvensbeskrivningar!

Felaktig trafikprognos och felaktig bullerutredning medför också att 
miljöbeskrivningen blir felaktig. Det är anmärkningsvärt att en miljöbedömning 
avseende buller kan göras innan nedanstående bullerutredning är gjord, jämför 
datum för publicering!
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En godtagbar miljöbeskrivning är en processförutsättning vilket generellt innebär att 
om det finns väsentliga brister i miljöbeskrivningen skall domstolar och myndigheter 
inte pröva en tillståndsansökan utan ansökan ska avvisas.

9   TRV’s, PM trafikprognos och kapacitetsutredning 2019-11-29

Prognosen uppfyller inte krav på saklighet och opartiskhet. Och den följer inte TRV’s 
interna riktlinjer.

I TRV’s interna kravdokument: Dimensionerande prognoser 2016_099 står det:

”-Vid dimensionering är det viktigt att analysera om det kan finnas skäl att anta att 
basprognosen inte på ett rättvisande sätt beskriver dagens eller framtida trafik. 
Förutsättningar kan förändras och det kan finnas brister, framförallt på lokal nivå, i 
basprognosen. Det bör därför alltid undersökas om prognosen har rätt förutsättningar 
för den aktuella dimensionering som ska göras.”

Det kan konstateras att nuvarande dimensionering/prognos inte har analyserat om 
basprognosen beskriver dagens och framtida trafik. Det kan också konstateras att 
prognosen inte har rätt förutsättningar för beräkning av framtida trafik.

I samband med samråd 2018 presenterar TRV ett PM trafikprognos och kapacitet 
Tjuvkil, som påvisats i tidigare inlaga var denna prognos grovt felaktigt på grund av 
att TRV inte tog hänsyn till den pågående höga exploateringen. Detta bekräftades 
senare av TRV’s analys av trafikmätningar gjorda under 2017. 2019-11-29 
presenterar TRV’s en ny uppdaterad prognos, och man begår samma misstag igen. 
TRV tar inte hänsyn till den pågående exploateringen, och de av TRV i prognosen 
angivna trafikflödena för år 2040 kommer att uppnås redan 2022.

Redan år 2002 skriver Vägverket: "Under perioden 1997 -2001 har trafikmängderna 
ökat med 3 % per år, vilket är något högre än normalt för vägtypen. På grund av 
fortsatt exploatering kan denna ökningstakt förväntas fortsätta.” En analys som det 
har visat säg är korrekt, TRV’s mätningar visar att under perioden 1990 till 2017 ökar 
trafiken genom Tjuvkil med dryga 3% per år! Att jämföras med TRV 2014_89181 
Kommentarer till granskningshandling 2020-08-09.docx sida 10 av 21

TRV’s så kallade basprognos som räknar med en ökningstakt på 1% per år. 
Skillnaden över tid blir enorm. Som jämförelse, hade trafikökningstakten varit 1% från 
1990 till 2017 så skulle trafiken genom Tjuvkil 2017) varit på nivån 2300 fordon per 
dygn (f/d) ÅDT att jämföra med uppmätt 2017 4250 f/d ÅDT, alltså nära nog en 
fördubbling av trafiken jämfört med vad som anses vara normaltillväxt!

En fortsatt tillväxttakt på minst 3% per år är högst trolig med tanke på kommunens 
exploateringsplaner i Tjuvkil och västerut, utbyggnad av vatten och avlopp samt 
kommunens överlag höga befolkningsökning, Marstrand är kommunens främsta 
utflyktsmål och kommer fortsatt att locka gamla som nya invånare från kommun och 
annorstädes.

En felaktig trafikprognos medför att både miljöbedömning och bullerutredning blir 
felaktig.

10   TRV’s, PM buller 2020-04-15

Svea Hovrätt Mark och Miljööverdomstolen konstaterar i mål M3434-06, 2007-04-26 
att: ”En särskild omständighet i detta fall är variationerna i trafikbelastning under året, 
där belastningen är betydligt större under sommaren än under vintern. För att ta 
hänsyn till detta förhållande bör ekvivalentnivån enligt Miljööverdomstolens mening 
beräknas med utgångspunkt i trafikbelastningen under sommarmånaderna” 
Förutsättningarna i Tjuvkil kan jämföras med dem i domen ovan och detsamma gäller 
i Tjuvkil. Trots påpekande i mina tidigare synpunkter under planprocessen har 
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projektet inte uppdaterat sina beräkningar i enlighet med ovanstående dom. De 
redovisade bullerkonsekvenserna blir därför missvisande.

Jag har visat att den av Trafikverket beräknade trafikprognosen är grovt felaktig. Se 
mina tidigare synpunkter på granskningsunderlaget. Trafikmängderna kommer att bli 
avsevärt högre än vad Trafikverkets kalkyl visar. Vidare så visar Trafikverkets 
hastighetsmätningar att medelhastigheten är avsevärt högre än skyltad hastighet 
detta är inte heller inräknat i bullerkalkylen. Trafikprognosen och bullerberäkningarna 
sträcker sig fram till 2040 enligt domen ovan bör redovisning i 
planeringssammanhang sträcka sig 25-30 år framåt i tiden! Trafikverkets 
bullerutredning har en tolerans på +/- 1,5 dBA. I enlighet med försiktighetsprincipen 
menar jag att bullernivåerna skall anges i det övre toleransbandet, eftersom 1 dBA 
starkare buller ökar störningarna med 20%! Se SA80B 04:20788 2006-10-18.

Urklipp från mina kommentarer till granskningshandlingen: I dokumentet SA80B 
04:20788 2006-10-18, skriver vägverket ” Vi ser ofta skrivet om trafikbuller att en 
ökning av ljudnivån med 3 dB knappast märks och att det behövs en ökning med 8-
10 dB för att uppleva en fördubbling. Detta stämmer inte med verkligheten och det 
finns inget stöd i forskningen för ett sådant påstående. Det har blivit en myt i 
samhället som lett till många felaktiga beslut. Det är dags att reda ut begreppen, 
avliva myten och formulera tumregler som leder rätt.”

”Tumregel = För varje dB starkare buller ökar störningarna med 20 %.”

”Ett exempel på samband mellan uppmätt ljudstyrka och störningar och som många 
har egen erfarenhet av är gles vägtrafik. Undersökningar visar i sådana fall att 
störningar är starkt beroende av antal bullrande fordon som passerar. Dubbelt så 
många fordon (som innebär + 3 dB i ljudnivå) kan ge nära dubbel så stor störning. Att 
vakna en gång på natten eller två gånger betyder mycket. Att påstå att det knappast 
märks går inte hem i stugorna. Det påstår vi om vi följer hittillsvarande myt som det 
faktiskt är. De undersökningar som finns om vägtrafikbuller och störningar visar på att 
störningarna fördubblas när bullret ökar med 4 dB. Det betyder att för varje dB 
starkare buller ökar störningarna med 20 %.” Felaktig bullerutredning innebär 
felaktigbeskrivning av miljökonsekvenser.

Av ovanstående följer att trafikprognos, bullerutredning och miljöbedömning måste 
göras om. Det är orimligt att kommunen inte tar fullt ansvar för de bullerkonsekvenser 
som följer av föreslagen detaljplan. Ny detaljplan måste uppdateras med alla till buds 
stående medel mot buller. Att hänvisa till vägplan är inte acceptabelt.

KOMMENTAR till yttrande inkommet 2022-03-25

1 Trafikverket ger följande kommentarer:

Länsstyrelsens yttrande kan normalt inte prövas. Detta gjordes dock i augusti 2020 och 
regeringen genom infrastrukturdepartementet beslutade i oktober 2020 att inte ta upp 
frågan för prövning.

Aktuellt projekt hanterar inte frågan kring förbifarten. Det kan dock påpekas att i Kungälv 
kommuns gällande översiktsplan står det att kommunen har för avsikt att anlägga en 
gång- och cykelväg längs befintlig väg 168. Aktuellt projekt med att höja säkerheten för 
oskyddade trafikanter hade därmed tillkommit oavsett byggnation av en förbifart.

Kommunen har noterat sakägarens synpunkter. Utformningsfrågor hanteras i 
projekteringsskedet.  Se vidare i kapitel Övergripande kommentarer..

* * *
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2 Trafikverkets kommentar:

Aktuellt förslag har varit Trafikverkets huvudförslag sedan ca tio år. Trafikverket har följt 
de processer och krav gällande framtagning av vägplan. Samråd och granskning har 
utförts och miljökonsekvenser finns beskrivna i planbeskrivningen. Vägplanen är 
inskickad för fastställelseprövning.

Föreslagen gc-väg håller sig huvudsakligen utanför privat tomtmark och endast i 
undantagsfall tas ny mark i anspråk. Vägen har anpassats och utformats efter dagens 
gällande standard. 

Endast den mark som krävs för väganläggningen tas i anspråk.

* * *

3 Trafikverkets kommentar:

I vägplanens PM Buller finns fastigheten med och föreslås bli skyddad med fastighetsnära 
åtgärder. 

Befintlig bullervall är belägen på angränsande fastighet. 

Val av bullerskyddsåtgärder görs av Trafikverket. 

* * *

4 Trafikverkets kommentar:

Busshållplatserna i Tjuvkil är placerade i samråd med Västtrafik. Placeringen är gjord så 
att avståndet är jämnt fördelat. Antalet minskar från idag sju hållplatslägen till fyra. 
Läget vid Gulskärsvägen är föreslagen som en stopphållplats, det vill säga att bussen 
stannar i körbanan och att eftervarande fordon får avvakta till bussen kör. Detta främst 
för att öka säkerheten för gående och resenärer i närheten.

Kommunen är införstådd med resonemanget som ligger bakom val av hållplatslägen 
och ser ingen anledning till att justera detaljplanen.

Kommunen har noterat sakägarens synpunkter. För vidare kommentarer se kapitel 
Övergripande kommentarer. Utformningsfrågor hanteras vidare i projekteringsskedet.

* * *

5 Trafikverkets kommentar:

Vägplanen hanterar frågor kring buller och förslag till åtgärder. PM Buller finns på 
Trafikverkets hemsida för projektet på www.trafikverket.se. Kommunen finansierar redan 
huvudparten av projektet.

Kommunen har noterat sakägarens synpunkter. Se vidare kapitel Övergripande 
kommentarer. Utformningsfrågor hanteras vidare i projekteringsskedet. 

* * *

6 Trafikverkets kommentar:

Trafikverket har utformat anläggningen efter VGU (Vägar- och gators utformning) som är 
obligatoriska för arbeten på statliga vägar. Busshållplatser i Trafikverkets förslag är 
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tillgänglighetsanpassade. Föreslagen anläggning kommer avsevärt höja säkerheten för 
oskyddade trafikanter och tillgängligheten jämfört med situationen idag.

Kommunen har noterat sakägarens synpunkter. Se vidare kapitel Övergripande 
kommentarer. Utformningsfrågor hanteras vidare i projekteringsskedet.

* * *

7 Trafikverkets kommentar:

Oklart vad/vilka som avses. De handlingar som ingår i Vägplan är aktuella.

De handlingar/utredningar som det hänvisas till i planbeskrivningen är aktuella.

* * *

8 Trafikverkets kommentar:

Undersökningen om betydande miljöpåverkan 2020-02-04

Oklart vad som avses. Länsstyrelsen beslutade 2018-03-28 att projektet (vägplanen) inte 
anses ha betydande miljöpåverkan.

Nollalternativ är per definition att inga åtgärder utförs. Det är vad nya förslag jämförs 
mot. Att jämföra med andra förslag, som i det här fallet dessutom inte är genomförbara, 
är fel.

Kommunen har noterat sakägarens synpunkter. Länsstyrelsen har gjort 
bedömningen att projektet inte har någon betydande miljöpåverkan. Kommunen 
instämmer i definitionen av nollalternativ. Kommentar till trafikprognos m m ges i 
kapitel Övergripande kommentarer.

* * *

9 Trafikverkets kommentar:

TRV’s, PM trafikprognos och kapacitetsutredning 2019-11-29

Trafikverkets PM Trafik följer gällande föreskrifter. Fastighetsägarens kritik och 
egenhändigt framtagna beräkningar har bemötts vid tidigare tillfälle, bland annat 2020-
03-31 per e-post.

Trafikverkets PM Trafik utgår från trafikmätning utförd 2017 och räknat med en 
procentuell ökning på 1 % fram till prognosår 2040. Till det har lagts fem fordonsrörelser 
per planerat boende (1 000 planerade boenden vilka bedöms generera 5 resor/ planerat 
boende). Det ger att Trafikverkets prognos räknar med en årlig trafikökning mellan 2017 
och 2040 med drygt 3,8 %.

Av de 1 000 planerade boendena finns bland annat utbyggnadsplaner för Södra Koön (ca 
300 bostäder) som sedan PM trafik togs fram har utgått. I kommunens underlag redogörs 
det för både pågående och beslutade utbyggnadsplaner enligt kommunens portföljtidplan.

Värt att notera är att aktuellt projekt ger förutsättningar som kan omfördela trafiken till 
andra fordonsslag (exempelvis kollektivtrafik) och därmed minska trafiken i Tjuvkil. 
Cykelvägen gör att kortare resor mellan fastigheter eller till bad/ hamn kan ske med 
exempelvis cykel.

Kommunen har noterat sakägarens synpunkter. Se vidare kapitel Övergripande 
kommentarer. Utformningsfrågor hanteras vidare i projekteringsskedet..
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* * *

10 Trafikverkets kommentar:

Se ovanstående punkt avseende PM Trafik.

För trafikbuller i Sverige används i dagsläget den så kallade nordiska 
beräkningsmodellen (Naturvårdsverkets rapporter 4653, rev 1996) som utgår från 
trafikdata och hastighet, samt olika förhållanden mellan källan och mottagaren som kan 
påverka ljudets spridning. Riktvärdena för trafikbuller gäller för förhållanden enligt 
beräkningsmodellen.

Bullerberäkningarna har genomförts för skyltat hastighet, 50 respektive 70 km/h. Efter 
bullerutredningen genomfördes har skyltad hastighet på delar av väg 168 sänkts från 70 
km/h till 50 km/h året runt vilket medför lägre trafikbuller. 

Trafikmätningar visar att hastighetsefterlevnaden idag är låg. Det påverkar i 
förlängningen trygghet, framkomlighet från lokala vägar och utfarter samt buller. 
Åtgärder för bättre hastighetsefterlevnad kommer därför att förbättra trafiksituationen 
även ur detta perspektiv. Att beivra hastighetsöverträdelser är en fråga för polisen.

Man behöver ta ställning till vilket år bullerprognosen ska gälla och enligt Trafikverkets 
riktlinjer är det lämpligt att följa gällande ekonomiska planering och prognosår som 
gäller där. För projekt Väg 168 Tjuvkil gäller år 2040.

Årsmedeldygnstrafik (ÅDT) är all trafik under ett år delat med 365 dygn. För befintlig 
miljö finns det domar som avser buller och säsongsvariation i trafik för turistvägar. Väg 
168 Tjuvkil är i en vägplaneprocess och trafikbuller bedöms efter de trafikprognoser som 
gäller för projektet. Trafikverkets ståndpunkt är att ÅDT alltid ska användas som underlag 
för bullerberäkningar i väg- och järnvägsplaner gällande ekvivalent ljudnivå. (Med 
ekvivalent ljudnivå avses medelljudet under ett dygn med vissa specificerade 
förutsättningar, vid trafikmängd och fordonssammansättning under ett dygn i medelsnitt 
under ett utvalt år, torr vägbana, temperatur 20 grader, vid svag medvind och vid 
motsvarande temperaturgradienter.) 

Som underlag till bullerutredningen, PM Buller 2020-09-18, har den framtida 
exploateringen med tillhörande trafikökning inkluderats i trafikprognoserna. 
Exploateringens omfattning baseras på Kungälvs kommuns översiktsplan. Den 
prognostiserade trafikökningen år 2040 för Väg 168 är 118-126 % vilket är mycket större 
än genomsnittet för vägnätet generellt. Trafiken bedöms också bli jämnare fördelad över 
året jämfört med idag, då Väg 168 har stora trafikmängdsvariationer beroende på årstid, 
eftersom befolkningsökning i första hand antas bli fastboende. Bullerskyddsåtgärder är 
dimensionerade för prognostiserad trafik, årsmedeldygnstrafik (ÅDT), år 2040.

Det bör noteras att trafikprognosen inte tar hänsyn till förändringar i 
färdmedelsfördelning eller resebeteende i framtiden utan bygger på att resandet 2040 sker 
på samma sätt som idag. Förändringar som till exempel utökat kollektivtrafikutbud eller 
minskad tillgång till parkering kan förändra mängden trafik. (PM Trafikprognos och 
kapacitetsanalys togs fram 2019-11-29 och gällande version av PM Buller 2020-09-
18)

Kommunen har noterat sakägarens synpunkter. Se vidare kapitel Övergripande 
kommentarer. Utformningsfrågor hanteras vidare i projekteringsskedet.

12. Sakägare 4 (2022-03-22)
1 Vi accepterar inte det planerade läget för ny busshållplats längs med vår 

tomtgräns utefter Marstrandsvägen, väg 168. Vi har en utfartsväg från tomten 
mot Marstrandsvägen som riskerar att mer eller mindre blockeras. Efter våra 
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tidigare synpunkter har hållplatsen blivit flyttad 12 m åt väster från ursprungligt 
läge. Vi vill däremot att den flyttas ca 25 - 30 åt vänster eller höger från vår utfart. 
Plats finns. 

2 Vi vill att bullerskydd eller annan avskärmning uppförs mellan denna hållplats och 
vår tomtgräns.

3 TRV har kommenterat mitt tidigare yttrande med att vägnära skärm ej är 
"samhällsekonomiskt lönsamt". Vad menas med "samhällsekonomiskt lönsamt" i 
detta fall.  

4 Vi har blivit erbjudna fastighetsnära åtgärder i stället. Vilka är de fastighetsnära 
åtgärderna?

5 Vi tycker liksom våra grannar att det är högst besynnerligt att ett antal fastigheter 
närmast väg 168 vid Intaget erbjuds fastighetsnära åtgärder och inte vägnära 
åtgärder. Vi vistas utomhus stora delar av året speciellt under den tid då trafiken 
är som tätast, vår och sommar.

6 Vi anhåller om att TRV erbjudande om fastighetsnära åtgärder för vår fastighet 
därför byts ut mot vägnära sådana.

Vi önskar ett möte på plats där vidare diskussion kan ske.

KOMMENTAR
Trafikverket ger följande kommentar:

1 Trafikverket anser att föreslaget läge är mest lämpligt. Flytt enligt fastighetsägarens 
förslag innebär att mer mark behöver tas i anspråk då schakt i berget då blir nödvändig. 
Dessutom hamnar hållplatsen längre från föreslagen gångpassage.

Gångvägen bedöms kunna användas även efter utbyggnad.

2 Trafikverket noterar ert önskemål.

3 För samtliga bullerberörda bostadsbyggnader har i första hand vägnära 
bullerskyddsåtgärder övervägts. Överväganden är baserade på resultatet från de 
bullerberäkningar som genomförts enligt planalternativet. En bullerskyddsvall är ofta att 
föredra då den är mer kostnadseffektiv, både att anlägga och underhålla. En 
bullerskyddsvall tar dock mycket mark i anspråk. Då gestaltning är av extra intresse i 
projektet har endast bullerskyddsskärmar föreslagits. Bullerskyddsskärmarna har utretts 
och dess effekt har studerats med avseende på placering, höjd, etcetera. Att vidta vägnära 
bullerskyddsåtgärder för att klara riktvärdet 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid alla 
bostadsbyggnader bedöms dock inte vara tekniskt möjligt eller ekonomiskt rimligt.

Planerade åtgärder har bedömts utifrån om de är ekonomiskt och tekniskt rimliga, om de 
leder till markintrång, försämrar landskapsbilden, är möjliga med avseende på 
markförhållanden etcetera. Därefter har en samlad bedömning genomförts.

För bedömning av den samhällsekonomiska lönsamheten av respektive vägnära åtgärd 
har analys- och beräkningsverktyget Väg-BUSE använts 
(https://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/Prognos--och-
analysverktyg/BUSE/). Väg-BUSE  används för att ta fram underlag för prioritering av 
vägbulleråtgärder utifrån samhällsekonomisk lönsamhet. Resultatet av beräkningen ger 
en nettonuvärdeskvot (NNK) där negativa tal kan ge en indikation på att åtgärden inte är 
samhällsekonomiskt lönsam.

För de fall där vägnära bullerskyddsåtgärder inte bedöms vara ekonomiskt och/ eller 
teknisk rimliga och där riktvärden överskrids föreslås fastighetsnära 
bullerskyddsåtgärder. 
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För att riktvärdena ska klaras inomhus föreslås fastighetsnära bullerskyddsåtgärder i 
form av fönster- och/ eller ventilåtgärd.

4 Åtgärder skulle kunna vara någon form av åtgärd av fönster (tillägg, utbyte eller 
liknande), åtgärd av eventuella ventiler, skärma av eller flytta uteplats etcetera.

5 På de platser där Trafikverket föreslår vägnära åtgärder har det visat sig vara 
samhällsekonomiskt lönsamt, enligt punkt 3 ovan. Det handlar oftast om att fler 
bostadshus är bullerutsatta och skyddas av den vägnära åtgärden, även om de ligger 
innanför de bostadshus närmast bullerkällan. 

6 Trafikverket noterar ert önskemål.

Kommunen har noterat sakägarens synpunkter. Sakägarens befintliga gångväg från 
fastighet kan nyttjas i framtiden. Se vidare kapitel Övergripande kommentarer. 
Utformningsfrågor hanteras vidare i projekteringsskedet.

13. Sakägare 5, två personer (2022-03-23 + 2022-03-25)
Sakägare 5 inkom med två yttranden. Det andra yttrandet bestod av en korrigering av 
det första yttrandet.

Vi har följande synpunkter.

• Måste behålla 50 km/t och omkörningsförbud där det är idag för att hålla ned 
farterna och dämpa bullret.

• Sträckan mellan Gulskärsvägen och avtagsvägen till Tjuvkilhuvud finns idag en 
fartkamera som sitter helt fel, den måste flyttas ca 150 m mot Kungälvhållet. Sedan 
måste det tillkomma en ny fartkamera även på denna sträcka åt andra riktningen. 
Notera att vi bor på denna sträcka, så vi kan intyga att detta är ett måste.

KOMMENTAR
Trafikverket ger följande kommentarer:

Trafikverket föreslår ingen annan hastighetsreglering än den idag gällande.

Kameran kommer att flyttas något, dock inte enligt önskemål. Kamerans nya placering 
har gjorts i samråd med Trafikverkets specialist som hanterar frågor avseende kamerors 
placering.

Fler kameror är inte aktuellt.

Kommunen har noterat sakägarens synpunkter. Inga frågor berör detaljplanen. 

14. Sakägare 6, två personer (2022-03-24)
Buller och trafik:

Detaljplanen kommer starkt påverka vår och en stor mängd andra fastigheter negativt 
vad det gäller boendemiljön, främst med avseende på buller. Detaljplanen innebär 
alltså mycket stor negativ (boende)miljöpåverkan då den utgör samma område som 
eventuellt kommande vägplan och därmed möjlighet till ombyggnad av väg. En ny 
detaljplan måste förhålla sig till de normer och lagar som finns med bland annat 
åtgärder av för höga bullernivåer. Åtgärder måste ske oavsett om det blir någon form 
av förändring av vägen då de sedan länge är för höga och påtagligt störande. 
Framför allt störande av sömnen nattetid när trafiken drar igång vid 05-tiden men 
även rent allmänt utomhus då normalt samtal kan vara svårt att föra.
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Orsaken är direkt den kraftiga ökning av bostäder de senaste 30 åren som 
kommunen tillåtit efter Instö-bron byggdes. En väg med denna trafikbelastning ska 
inte gå igenom ett samhälle. Då kan man inte bevilja bygge efter bygge utan ta 
ansvar för konsekvenserna också. Vägen skulle givetvis varit dragen i ny sträckning 
långt tidigare. Att man stödjer sig på att det s k ”Riksintresse för värdefullt 
odlingslandskap” skulle omöjliggöra det är nonsens. Det har inte odlats något där på 
minst 50 år och landskapet är ingalunda unikt. Och rent kostnadsmässigt skulle en ny 
väg vara mycket billigare enligt tidigare utredningar. Samhällsekonomiskt lönsamt 
och värdefullt för de människor som bor i området och för de som använder vägen för 
att ta sig längre västerut på ett smidigt vis.

För vår fastighet (Tjuvkil 1:17) finns inte något förslag på hur bullernivåer skall lösas 
för att ens komma i närheten av de lagstadgade ljudnivåerna. Fastigheten är en av 
dem som ligger absolut närmast vägen. Trafikverket har tidigare svarat att vår infart, 
som är direkt från Marstrandsvägen, är ”dumt” placerad (den har varit så sedan 
1947) och då kan man inte göra något vägnära skydd utan man ”nöjer sig” med 
fasadnära åtgärd. Man skriver att det inte är samhällsekonomiskt lönsamt, vilket är 
direkt särbehandlande av oss då det finns ett starkt behov att det. Detta gäller väldigt 
många fastigheter då det sparats in på bullerskärmar överlag. I gransknings-
handlingen står att bullerskydd kan uppföras 3 meter från vägen. Men inte hos oss, 
för vår infart är dumt placerad? Till en början har vi 60 meter tomt utefter vägen och 
10 meter är infart. Alltså 50 meter kvar att bygga jordvall eller annat på. Kan man inte 
lösa detta det i detaljplanen får man väl flytta vår infart. Detta gäller och förväntas 
åtgärdas oavsett om vägen eventuellt byggs om eller inte för trafikmängden finns 
redan nu och ökar hela tiden. Vi kräver att få en vettig och acceptabel lösning.

Dessutom baserar sig bullervärdena på felaktiga grunder med felaktiga 
trafikmängdsberäkningar som i tidigare skrivelse redogjorts av Lars Carlsson i Tjuvkil, 
insänd 2021-02-17. Ni antar att trafikmängden efter 2017 bara ökar med 1% per år 
mot dess för innan, 3%. Det attraktiva ”Stråket” mot Marstrand förtätas mer och mer. 
Bara vid Tjuvkils ängar har två etapper byggts och en tredje blir klar i år samt förskola 
med 4 avdelningar. På Koön och Instön byggs och nya områden. Det är stora 
förändringar på framförallt senare tid som påverkar oss negativt!

Vår boendemiljö är direkt påverkad av trafikmängd och mycket höga hastigheter. Den 
nya detaljplanen möjliggör en bredare väg som direkt kommer inbjuda till än högre 
hastigheter. Det går väldigt fort redan idag. Och det är på denna sträcka permanent 
skyltat 50km/h sedan långt tillbaka. Det planeras att bussen skall agera stoppkloss 
vid ett par av de hållplatser som finns kvar i planen. Helt fel då det inbjuder till farliga 
omkörningar i höga farter. Sopbilen skall tydligen också i planen behöva agera 
stoppkloss och använda vägen som arbetsplats. (För många år sedan körde en bil 
rakt in i sopbilen utanför vårt hus då den stod parkerad på vägen för att hämta sopor)

Vattenförsörjning:

I den nya detaljplanen kommer vägområdet ligga ca 9 meter från vårt hus! Vår 
vattenbrunn ligger precis innanför tomtgränsen och är redan påverkad av framför allt 
tung trafik som orsakat sättningar och dålig vattenkvalitet på senare år. Vi har begärt 
svar på den frågan också men utan respons. Vi förutsätter att vattentillgång och 
kvalitet säkras innan en eventuell byggnation startar. Innan skadan förvärras mer. 
Stora sprängarbeten planeras bara 20 meter från vår grävda brunn.

Summering:

Vi upplever det som kommunen (och trafikverket) inte står för och jobbat för att få en 
ny hållbar vägsträckning som starkt skulle bidra till att Tjuvkil blir den nya serviceort 
som man planerat i ÖP. Man tar inte frågan seriöst med länsstyrelsen utan ”offrar” 
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boendemiljön för väldigt många och bara kör på med nya detaljplaner och 
byggprojekt.

Det skapar också barriäreffekter när en så starkt trafikerad väg skär rakt genom en 
tätort. Den säkerhetshöjande effekt av en gång-cykelbana blir bara sämre när 
speciellt barn skall ta sig över en bredare väg med högre hastigheter för att komma 
till bussen utan ljusreglerade övergångar eller ens övergångsställen. Ser inte att det 
skulle bli övergångsställen trots att det är 50-sträcka och därför möjligt.

Det är fullständigt bedrövligt att vår livsmiljö som boende längs vägen försummas. 
Det är återigen så många sakfel i omarbetade detaljplanen och subjektiva slutsatser 
för att driva fram gång-/cykelbana från fästning till fästning som verkar vara 
kommunens viktigaste mål. Dessutom till en prislapp som skulle bli dyrare än att 
relativt ostört (ingen störning på ordinarie trafik) bygga en ny vägsträckning som är 
hållbar över tid och gör Tjuvkil till en mer sammanhängande väl fungerande tätort. 
Riksintresse anser vi inte är något argument för att inte bygga nytt! Vi vill värna om 
och förbättra vår nuvarande livsmiljö och anpassa oss efter dagens samhälle.

Frågor:

1. Hur många fler bostäder och företag planerar kommunen tillåta i och väster om 
Tjuvkil utan att åtgärda vår boendemiljö, oavsett om vägen byggs om, eller ej?

2. Hur vill man i detaljplanen och senare ev. vägplan skydda vår fastighet från buller? 
Föreslagen åtgärd är inte acceptabel då den endast skulle förbättra det något 
inomhus.

3. På vilket sätt sänker man hastigheten till 50 km/h eller gärna 40 km/h? 
Fartkameror (idag finns bara en), refuger, gupp (som vid Tega i Ytterby)?

4. Varför inga övergångsställen eller ljussignal (ex.vis. Tjuvkilsboden busshållplats) 
då det är 50-sträcka? Annars ökar olycksrisken avsevärt. Vägen/trafiken ökar 
konstant på barriäreffekterna.

5. Fel grunder för bulleranalyser. Gamla mätningar och felaktiga beräkningar. Skall 
inte det byggas en hållbar lösning för 40 år? Idag har vi redan de värden som 
beräkningarna sas vara om 40 år.

6. Varför ligger inte sommartrafiken som grund för beräkning av bullernivåerna? Vi vill 
kunna sova även på sommaren och det är också framförallt på sommaren vi lider av 
all trafik när vill kunna vistas i trädgården.

7. Var stannar sopbilen när den skall hämta soporna på Tjuvkil 210 m.fl?

8. Hur ser genomförandeplanen ut i stora drag? Hur lång tid beräknas ett ev. 
vägbygge ta? I dagens läge är det redan kaos i trafiken under sommartid. Vi bävar 
för hur det skulle te sig om något stoppar upp. Utryckningsfordon kommer få det 
besvärligt och det är många sådana sommartid. Det hade varit en enorm fördel att 
bygga ny väg idet närmaste ostört. Snabbare, billigare, säkrare!

9. Varför snålas det in på busshållplatser och dessutom avsaknad av bussfickor på 
några av de som blir kvar?

10. Hur stora kostnader har det lagts ner allt som allt (kommun, trafikverk, konsulter) 
på alla utredningar sedan år 2000?

11. Är dessa kostnader ett hinder för att påbörja en ny utredning för en över tid 
hållbar väglösning förbi Tjuvkil? Vi vågar påstå att en mycket stor majoritet vill ha och 
även förväntar sig en ny sträckning.
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KOMMENTAR
Trafikverket ger följande kommentarer:

2 Trafikverket föreslår fortsatt fastighetsnära åtgärder för er fastighet. Hänvisar till 
tidigare svar.

3 Trafikverket föreslår inga hastighetsdämpande åtgärder mer än fysiska refuger vid 
gångpassager och två stycken hållplatser där bussen stannar i vägbanan. Befintlig 
hastighetsövervakande kamera samt ljusskyltar planeras vara kvar. Att beivra 
hastighetsöverträdelser är en fråga för polisen.

4 Föreslagna gångpassager är de åtgärder som bedöms lämpliga i Tjuvkil. Tillsammans 
med fysiska refuger ökar säkerheten och minskar barriäreffekten för de som korsar vägen.

5 Trafikverket hänvisar till tidigare svar avseende synpunkter på Trafikverkets PM trafik 
samt bemötande på av er framtagna text om trafik. Svaret skickades som bilaga i e-post 
2020-03-31.

6 För trafikbuller i Sverige används i dagsläget den så kallade nordiska 
beräkningsmodellen (Naturvårdsverkets rapporter 4653, rev 1996) som utgår från 
trafikdata och hastighet, samt olika förhållanden mellan källan och mottagaren som kan 
påverka ljudets spridning. Riktvärdena för trafikbuller gäller för förhållanden enligt 
beräkningsmodellen.

Årsmedeldygnstrafik (ÅDT) är all trafik under ett år delat med 365 dygn. Trafikverkets 
ståndpunkt är att ÅDT alltid ska användas som underlag för bullerberäkningar i väg- och 
järnvägsplaner gällande ekvivalent ljudnivå. (Med ekvivalent ljudnivå avses medelljudet 
under ett dygn med vissa specificerade förutsättningar, vid trafikmängd och 
fordonssammansättning under ett dygn i medelsnitt under ett utvalt år, torr vägbana, 
temperatur 20 grader, vid svag medvind och vid motsvarande temperaturgradienter.) 

Som underlag till bullerutredningen, PM Buller 2020-09-18, har den framtida 
exploateringen med tillhörande trafikökning inkluderats i trafikprognoserna. Trafiken 
bedöms bli jämnare fördelad över året jämfört med idag.

Det bör noteras att trafikprognosen inte tar hänsyn till förändringar i 
färdmedelsfördelning eller resebeteende i framtiden utan bygger på att resandet 2040 sker 
på samma sätt som idag. Förändringar som till exempel utökat kollektivtrafikutbud kan 
förändra mängden trafik.

7 Trafikverket har inga andra besked än att avfallshämtning kommer ske som tidigare.

8 Byggtiden beräknas till cirka 1,5 år. Under juni, juli och augusti kommer inga 
inskränkningar på vägen att tillåtas. Byggstart planeras till september 2024 och påverkar 
då endast efterföljande sommar.

Att bygga infrastruktur ostört är en fördel men dessvärre sällan realitet.

9 Utformning, antal och placering av hållplatser har gjorts i samråd med Västtrafik. 
Placeringen är gjord så boende längs vägen ska ha cirka 400 m till en hållplats, det vill 
säga cirka 800 meter mellan varje hållplats. Den nya gång- och cykelbanan gör att man 
kan ta sig till närmaste hållplats.

Varannan hållplats utrustas med ficka för bussen och vid varannan stannar bussen i 
körfältet. Det har föreslagits dels för att stoppa upp trafiken och säkra trafikmiljön kring 
hållplats och gångpassage, dels för att spara utrymme.

10 Projektet påbörjades i sin nuvarande form 2014. Fram till och med 2021 har 
Trafikverket lagt ner drygt 18,1 miljoner sek.



60/22 Beslut - antagande av detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil - KS2015/2077-94 Beslut - antagande av detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil : Granskningsutlåtande_Tjuvkil

Sid 41 (48)

Kungälvs kommun
Ärende: KS2015/2077

11 Hittills nedlagda kostnader i ett projekt ska inte vara ett skäl till att fortsätta ett 
projekt eller ett skäl till att inte lägga ner det.

I enlighet med ÖP avser kommunen att fortsätta utveckla Tjuvkil, Instön och 
Marstrand.

Kommunen har noterat sakägarens synpunkter. Se vidare kapitel Övergripande 
kommentarer. Utformningsfrågor hanteras vidare i projekteringsskedet.

15. Sakägare 7, två personer (2022-03-24)
Vi vill härmed motsätta oss ny detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil med hänvisning 
till att man med ny vägplan kommer att ödelägga onödigt stor del av vår fastighet och 
dess kulturhistoriska värden. Denna effekt får den föreslagna detaljplanen genom att 
inte utnyttja det i nuvarande detaljplan reserverade vägområde på 20 meter (samt 
kommunägda Tjuvkil 5:2) för den nya sträckningen av GCbana och breddning av 
nuvarande väg. Istället avser planen att gå in på tomtmark, riva vår kulturellt 
värdefulla handslagna mur - från början av förra seklet- äventyra vår 
dricksvattenförsörjning genom att spränga berg alldeles intill vår djupborrade brunn, 
samt att skövla rötter till fastighetens vårdträd - en kastanj troligtvis är från husets 
byggnation 1895. Även oxelhäck, fruktträd och andra träd som utgör viss 
bullerdämpning kommer att påverkas.

Vi kan inte acceptera att man inte noggrant undersökt möjligheten att nyttja befintligt 
reserverat vägområde för den nya vägförändringen. Det finns flera goda skäl göra ett 
omtag i denna fråga. De höga hastigheterna genom Tjuvkil är idag både ett 
säkerhetsproblem och ett bullerproblem. Med ny GCbana kommer oskyddade 
trafikanter som befinner sig på GCbanan få ett bättre skydd, men eftersom Tjuvkil är 
en tätort där man besöker varandra, går till och från busshållplatser, använder de 
många utfarterna till fastigheter kommer det även fortsättningsvis bli många passager 
över vägen, både för oskyddade trafikanter och för bilar. Får man inte ner 
hastigheterna, kan ombyggnaden ge en falsk känsla av trygghet. Tyvärr verkar också 
en ny bredare väg snarare öka hastigheterna - varför skulle inte detta ske i Tjuvkil?

Vägen gick förr i bågar genom samhället, men har rätats ut. Den gamla 
sträckningens område är fortfarande vägmark som går att utnyttja för att ge vägen en 
mer hastighetsdämpande sträckning samt att också skona intrång på berörda 
fastigheter. Den befintliga vägreservatet med betydande område på vägens södra 
sida utnyttjas inte i nuvarande vägplan. Istället görs intrång i fastigheternas 
trädgårdar som gränsar till vägens norra sida. Dessa intrång kan synas små när de 
är ett par meter, men bostadshus som idag besväras av buller och vibrationer från 
vägen, ser naturligtvis inte positivt på att vägområdet kommer ännu närmare. 
Försvinner också träd, häckar och annan växtlighet som dämpar buller blir skadan än 
större. Att riva kulturhistoriskt värdefulla murar från tidigt 1900-tal - en del av den 
bohuslänska stentraditionen - som föreslås i planen är ett ingrepp som har en kraftig 
miljöpåverkan för Tjuvkil.

En breddad framtida väg med nuvarande raksträckor, men utan hastighetsdämpande 
åtgärder kommer att uppmuntra till höga hastigheter. Vi befarar - liksom Trafikverket - 
kraftigt ökade bullerstörningar. Vi boende i Tjuvkil har under många år påpekat 
problemen med en såpass trafikerad väg rakt igenom en tätort, när nu möjligheten 
finns att åtgärda detta verkar kommunen inte ha någon större ambition att påverka 
förändringens genomförande så den blir så effektiv och skonsam för de boende längs 
vägen som möjligt. För oss boende är det obegripligt att kommunen inte värnar sina 
medborgares livsmiljö och säkerhet högre! 
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Några frågor som vi skulle vilja att ni på kommunen svarar på:

Fråga 1 

-En detaljplan är ett juridiskt dokument som styr hur marken får användas för ett 
område inom kommunen, exempelvis för bostäder, kontor, handel eller industri. 
Detaljplanen får även reglera placering, utformning och utförande. Varför har 
kommunen avsagt sig denna möjlighet att påverka placering, utformning och 
utförande av vägen/GC-bana?

Fråga 2 

-Är det normalt planarbete att först rita husen och sedan finna lämplig mark för dem? 
Det vill säga i detta fall, först göra vägplan och sedan anpassa detaljplanen efter 
vägen? Redogör för varför ni inte har startat om planarbetet från början med 
utgångspunkt i en god boendemiljö.

Fråga 4

-Trafikverkets mätningar visar att trafikökningstakten genom Tjuvkil är i genomsnitt 
drygt 3% under perioden 1992-2017. Genom att referera till Trafikverkets 
trafikflödesanalys har ni accepterat den. Redogör för varför ni tror att 
trafikökningstakten genom Tjuvkil skall minska från 3% till 1% från 2017 och framåt. 
Som huvudfinansiär av projektet borde det ligga i kommunens intresse att projektets 
livslängd överstiger minst 20 år från öppning.

Fråga 5 

-Redogör för varför ni accepterar en bullerutredning som inte följer domstolsutslag i 
miljööverdomstolen då den inte är baserad på sommartrafiken.

Fråga 6 

-Redogör för varför ni inte har gjort om miljökonsekvensbeskrivningen då MMD har 
underkänt er argumentation om att förbifart Tjuvkil inte är aktuell. 

Vi välkomnar en GC-bana till väg 168, men bävar för vad en vägbreddning utan 
nämnvärda hastighetsdämpande åtgärder kommer att innebära för Tjuvkil! Det finns 
idag många möjligheter att på en 50-sträcka göra fysiska åtgärder för att få ner 
hastigheterna. Enligt forskning (TRVs webbplats) är dödsrisken för oskyddad trafikant 
i kollision med fordon 80% vid 50km/h. Vid 30km/h sjunker siffran till 0-10%. 
Naturligtvis är vi livrädda när inte ens 20% av bilisterna respekterar dagens 
hastighetsgräns (enligt TRVs mätningar). Kommunen måste utnyttja sin möjlighet att 
påverka TRVs ombyggnation av vägen så att den blir säker och inte i onödan skövlar 
våra trädgårdar och kulturvärden. Kommunens uppgift är att företräda oss 
medborgare - lyssna och använd den möjligheten!

KOMMENTAR
Sakägaren önskar att intrång på fastigheten ska undvikas. Ett intrång enligt 
granskningshandlingen skulle innebära att en kallmur behöver flyttas. Vidare skulle 
intrånget bland annat kunna leda till att rotsystemet på ett äldre träd liksom 
fastighetens avloppsledningar skulle kunna skadas. Trafikverket har därför arbetat 
fram en sektion som gör att intrång på fastigheten inte längre behövs och att det 
därmed inte längre föreligger behov av att flytta befintlig mur.

Trafikverket ger följande kommentarer till yttrandets fråga 4, 5 och 6:

4 Trafikverkets PM Trafik utgår från trafikmätning utförd 2017 och räknat med en 
procentuell ökning på 1 % fram till prognosår 2040. Till det har lagts fem fordonsrörelser 
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per planerat boende (1 000 planerade boenden vilka bedöms generera 5 resor/ planerat 
boende). Det ger att Trafikverkets prognos räknar med en årlig trafikökning mellan 2017 
och 2040 med drygt 3,8 %.

Av de 1 000 planerade boendena finns bland annat utbyggnadsplaner för Södra Koön (ca 
300 bostäder) som sedan PM trafik togs fram har utgått. I kommunens underlag redogörs 
det för både pågående och beslutade utbyggnadsplaner enligt kommunens portföljtidplan.

Värt att notera är att aktuellt projekt ger förutsättningar som kan omfördela trafiken till 
andra fordonsslag (exempelvis kollektivtrafik) och därmed minska trafiken i Tjuvkil. 
Cykelvägen gör att kortare resor mellan fastigheter eller till bad/ hamn kan ske med 
exempelvis cykel.

5 För trafikbuller i Sverige används i dagsläget den så kallade nordiska 
beräkningsmodellen (Naturvårdsverkets rapporter 4653, rev 1996) som utgår från 
trafikdata och hastighet, samt olika förhållanden mellan källan och mottagaren som kan 
påverka ljudets spridning. Riktvärdena för trafikbuller gäller för förhållanden enligt 
beräkningsmodellen.

Årsmedeldygnstrafik (ÅDT) är all trafik under ett år delat med 365 dygn. Trafikverkets 
ståndpunkt är att ÅDT alltid ska användas som underlag för bullerberäkningar i väg- och 
järnvägsplaner gällande ekvivalent ljudnivå. (Med ekvivalent ljudnivå avses medelljudet 
under ett dygn med vissa specificerade förutsättningar, vid trafikmängd och 
fordonssammansättning under ett dygn i medelsnitt under ett utvalt år, torr vägbana, 
temperatur 20 grader, vid svag medvind och vid motsvarande temperaturgradienter.) 

Som underlag till bullerutredningen, PM Buller 2020-09-18, har den framtida 
exploateringen med tillhörande trafikökning inkluderats i trafikprognoserna. Trafiken 
bedöms bli jämnare fördelad över året jämfört med idag.

Det bör noteras att trafikprognosen inte tar hänsyn till förändringar i 
färdmedelsfördelning eller resebeteende i framtiden utan bygger på att resandet 2040 sker 
på samma sätt som idag. Förändringar som till exempel utökat kollektivtrafikutbud kan 
förändra mängden trafik.

6 Trafikverket förstår inte frågan. Aktuell vägplan är av så kallad typfall 2 vilket 
innebär att vi tar fram en Plan och miljöbeskrivning (finns att läsa på 
www.trafikverket.se/vag168-tjuvkil). Miljöbeskrivningen är i stort sett lika omfattande som 
en miljökonsekvensbeskrivning men hanteringen av de två dokumenten skiljer sig något. 
Miljöbeskrivningen är inte kopplat till mark- och miljödomstolen eller tidigare projekt 
förbifart Tjuvkil.

Kommunen har noterat sakägarens synpunkter. Se vidare kapitel Övergripande 
kommentarer. Utformningsfrågor hanteras vidare i projekteringsskedet. 

Fråga 1. Angående varför kommunen inte valt att påverka placering, utformning och 
utförande av vägen/GC-bana hänvisas till kapitel Övergripande kommentarer.

Fråga 2. I projekt där planering av statlig väg är syftet är det normalt att 
vägplaneprocessen, där väglagen är styrande, är ledande process i de fall där även 
detaljplan krävs. Utgångspunkt vid omstart av planärendet har – liksom tidigare under 
arbetet med detaljplanen - varit planens syfte, dvs att göra vägplanen lagenlig.

Inte heller kommunen har tagit fram någon miljökonsekvensbeskrivning eftersom 
detaljplanen inte bedöms ha betydande miljöpåverkan. 

16. Sakägare 8 (2022-03-25)
Härmed överklagar jag er nya detaljplan och på det sätt den utlysts.
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Jag fick av vår granne reda på att det kommit brevledes till dem, men i vår brevlåda 
har det inte kommit någon information. Själv har jag bott granne med denna vägen i 
70 år och upplevt hur trafiksituationen har förvärrats katastrofalt.

Om vi börjar från spårvagnsfärjan! Hädvikshomen – Myren – Hareslätt – Båthallarna 
– Instön - Nordöhamnarna och Tjuvkils Ängar. Jag förstår att folk vill bo här i vår fina 
miljö, men vi måste se till att det finns ett säkert sätt att färdas på. För 60 år sedan 
fanns det folk på bestämmande poster som förstod detta, och nu borde våra politiker 
vara så förståndiga att ni plockar fram det gamla beslutet. Jag var på ett möte där det 
till och med deltog en man som arbetade på vägverket på den tiden.

Alla dessa mätningar och borrningar som görs nu, måste kosta oerhört mycket. Hade 
ni lagt dessa pengar på att dra om vägen hade det förmodligen funnits en säker väg 
reda idag. Kungälvs kommun har ju gjort en hel del tokiga saker genom åren, så 
försök att ta ett förnuftigt beslut nu! Det är våra pengar ni leker med, glöm inte det. 
Kom inte med ert Riksintresse igen, det finns inget eftersom ingen vill visa mej det.

Omdragning av vägen skulle bli - miljövänligare – billigare – snabbare – och 
framförallt säkrare!

KOMMENTAR 
En detaljplans granskningshandlingar kan inte överklagas. Överklagande kan ske 
efter antagande. 

Kommunen väljer att se sakägarens inkomna brev som ett yttrande på planen som 
därmed ger sakägaren möjlighet att överklaga planen efter antagande i det fall 
sakägaren ej anser att hens synpunkter blivit tillgodosedda.

Utskick sker enligt PBL-processen och enligt kommunens noteringar har utskick skett 
till sakägare 8. Kommunen beklagar att informationen inte kommit fram, men nu har 
sakägaren delgivits informationen och beretts möjlighet att yttra sig under 
granskningsskedet. 

17. Sakägare 9, två personer (2022-03-25)
1   Vi vill ha så lite påverkan på berget som ligger i sydöstra hörnet på vår tomt, 
berget är till mångt och mycket skydd för ljud.

2   Vi är inte nöjda med att inte få några bulleråtgärder vid vår fastighet. Nu när man 
väljer detta alternativ så måste man gå hela vägen och försöka få ner bullernivåerna 
vid vår fastighet med exempelvis bullerplank. Vidare är det flera fastigheter som har 
lägre eller lika mycket bullernivå som vår fastighet som får bullerskydd.

3   Trafikmängden kommer att öka mer än vad som anges i projektet (mycket 
nybyggnation), vilket kommer påverka bullernivån ytterligare framåt.

4   Enligt ritning planerar ni att använda mark där vår häck är planterad och stenmur 
finns, för dumpning av fylle – Vi vill inte att ni skadar mur och häck då detta skulle 
kosta mycket. Dels kostar det en hel del att bygga om mur (om någon ens kan det 
idag) samt återplantera häck som nu är fullvuxen. OM åverkan på häck och mur 
kräver vi att ni ersätter detta till nuvarande status. Dumpning av fylle kan anordnas 
mer västerut på ängen alt. att man kör bort det direkt.

5   Vi behöver fler mittenrefuger utmed raksträckan Tjuvkils vägskäl - Gulskärsvägen, 
för att få ner hastigheten och få bort omkörningar. Om inte detta fungerar behöver ni 
förtydliga att omkörningsförbudet gäller. Folk följer tyvärr inte hastigheten på 50 km/h 
eller omkörningsförbud! Vi tänker att man även bör flytta kameran längre 
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österut/närmare Saltskärsvägen samt placera ytterligare en kamera åt andra hållet i 
höjd med Saltskärsvägen.

6   Ser ut som det skall ligga ett dike mellan vägen och cykelbanan utanför våran 
tomt, hade det inte varit bättre att lägga dessa jämte varandra och skippa diket och 
istället lägga en trumma för vattnet under cykelbanan. Iom detta så slipper ni gräva 
upp så mycket.

7   Behövs en säker övergång till den nya busshållplatsen vid Gulskärsvägen.

KOMMENTAR
Trafikverket ger följande kommentarer:

1 Trafikverket tar inte mer mark i anspråk än vad föreslagen anläggning och dess 
skötsel behöver.

Genomförda bullerberäkningar utgår från hur projekterad anläggning och därmed även 
förändringar av berg etcetera ser ut. Det innebär att om berg eller andra kullar tas bort 
så är det den nya topografin som används vid bullerberäkningar. 

Notera att presenterat förslag inte gör intrång på fastighet Tjuvkil 4:16.

2 Trafikverket har som uppgift att åtgärda störning från buller inom rimliga ekonomiska 
gränser. I de bedömningar som gjorts vägs kostnaden mot nyttan av åtgärden. I de fall 
vägnära åtgärder (plank, vall eller motsvarade) inte anses samhällsekonomiskt lönsamma, 
föreslås fastighetsnära åtgärder. Tjuvkil 4:16 bedöms, efter inventering, inte behöva 
åtgärder för att klara riktvärden inomhus.

3 Trafikverket har i PM trafik räknat med en årlig trafikökning med 1 % till 2040 samt 
därutöver lagt på ytterligare 5 000 fordon/ dygn för de av kommunen planerade boenden i 
och väster om Tjuvkil (1 000 planerade boenden vilka bedöms generera 5 resor/st). Av 
dessa 1 000 bostäder ingår 300 bostäder som planerades på södra Koön men som sedan 
utgått.

Trafikprognosen tar inte hänsyn till att aktuellt projekt ger förutsättningar som kan 
omfördela trafiken till andra fordonsslag (exempelvis kollektivtrafik ) och därmed minska 
trafiken i Tjuvkil. Det genom att kortare resor mellan fastigheter eller till bad/ hamn 
framöver kan ske med exempelvis cykel.
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4 De gula områdena på plankartorna markerar plats som kommande entreprenör ges 
möjlighet att nyttja för att kunna bygga anläggningen. Hänsyn tas till vilka befintligheter 
som finns på markerad plats och områdena kan komma att justeras i kommande 
projekteringsskede om de visar sig olämpliga att nyttja under entreprenaden. Notera dock 
att inget intrång görs på Tjuvkil 4:16 enligt planritningarna.

5 Trafikverket planerar anlägga refuger vid föreslagna gångpassager som är placerade 
vid samtliga fyra busshållplatser. Fler refuger längs sträckan är inte aktuellt. Att beivra 
hastighetsöverträdelser och att inte följa gällande regler för exempelvis gällande 
omkörningsförbud är en fråga för polisen. Skyltning planeras i enlighet med gällande 
föreskrifter.

Kameran kommer att flyttas något, dock inte enligt önskemål. Kamerans nya placering 
har gjorts i samråd med Trafikverkets specialist som hanterar frågor avseende kamerors 
placering.

6 Trafikverket tar med frågan i detaljprojekteringen.

7 Trafikverket planerar för gångpassager med fysisk refug vid samtliga planerade 
busshållplatslägen.

Kommunen har noterat sakägarens synpunkter. Se vidare kapitel Övergripande 
kommentarer. Utformningsfrågor hanteras vidare i projekteringsskedet. 

18. Sakägare 10 (2022-03-25)
Som sakägare och ägare till fastigheten Lycke-Kroken 1:3 önskar jag lämna följande 
synpunkter. Det råder inget tvivel om att en gång och cykelbana är högeligen 
motiverad vid vägen ifråga. Omfattande kommunikation ägde rum 2020 där 
trafikverket var den ledande parten i processen.

Utgångsläget då var minsta möjliga intrång för att inrymma vägsektionen för minimalt 
ianspråktagande av mark. Samordningen 2020 resulterade i att kartor etablerades 
och nu ligger en ny generation för granskning. Jag vill försäkra mig om att 
kartgenerationen överensstämmer med Trafikverkets kartor i varje del för den del 
som sträcker sig genom Lycke-Kroken 1-3 i varje koordinat. Vänligen bekräfta.

Vidare vill jag vid kommande fastighetsreglering säkerställa att de vägposter/infarter 
som finns tillförsäkras min fastighets rådighet i form av skapande av servitut i enlighet 
med den överenskommelse som gjordes 2020, med hänvisning till kommande 
lantmäteriförrättning. 2020 diskuterades även hur anslutningen till norra vägposten 
skall utformas då breddningen innebär en nivåproblematik och påverka på 
anläggningen norr om vägen. Jag antar att det blir en fråga med Trafikverket enbart.

KOMMENTAR 
När detaljplanen vunnit laga kraft ansöker kommunen om lantmäteriförrättning för att 
genomföra de fastighetsregleringarna som krävs för att genomföra detaljplanen syfte. 
Berörda fastighetsägare kontaktas av Lantmäteriet när myndigheten har påbörjat 
förrättningen.

Det är fortfarande Trafikverkets vägplanekartor som ligger till grund för den faktiska 
utbredningen av gång- och cykelvägen. Dessa gränser är dock för krokiga och 
svängiga för att kunna fastställas som blivande nya fastighetsgränser. Därför kommer 
det behöva finnas små skillnader mellan gång- och cykelvägens nya område och de 
nya fastighetsgränserna vilka bestäms genom lantmäteriförrättningen där varje 
berörd fastighetsägare också är sakägare i förrättningen.  
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19. Sakägare 11 (2022-03-25)
Syftet med förslaget till ny detaljplan är att utöka Kungälv kommuns fastighet Tjuvkil 
2:65 med kvartersmarken Tjuvkil 2:2 för att möjliggöra markanvändning för 
vägplanens vägområde och bilda ny fastighetsgräns för Tjuvkil 2:65. I enligt med 
fastighetskonsekvenskartan inryms vägplanen i kommunens mark 2:65. Trafikverket 
får inte ta mer mark i anspråk än vad vägplanen behöver. Konsekvenserna av den 
föreslagna nya detaljplanen för allmän platsmark innebär ytterligare oangelägenheter 
för boendemiljön för fastigheten Tjuvkil 2:111 när hela det asfalterade vägutrymmet 
kommer att gränsa till fastighetsgränsen Tjuvkil 2:111 med gång- och cykelväg i 
anslutning till trädgården. Kvartersmarken Tjuvkil 2:2 och kommunens fastighet 
Tjuvkil 2:65 utgör tillsammans idag enda avskärmningen mot väg 168. Trädallén på 
nuvarande mark Tjuvkil 2:65 försvinner helt vid nybyggnaden av väg 168. 
Fastigheten 2:111 är idag utsatt för tät trafik på väg 168 och enligt Trafikverkets 
vägplan kommer även en busshållplats med ståyta att placeras framför fastigheten 
Tjuvkil 2:111.

Med hänvisning till att begränsa ytterligare negativ påverkan på boendemiljön för 
fastigheten Tjuvkil 2:111 motsätter jag mig förslag till den nya detaljplanen för 
fastigheten Tjuvkil 2:65.

KOMMENTAR
Trafikverket ger följande kommentar:

Trafikverkets anläggning kommer något närmre aktuell fastighet, Tjuvkil 2:111. Vägen 
breddas ca 2-3 meter för att anpassa linjen mot gångpassagen och dess refug som anläggs 
strax öster om korsningen väg 168/ Gulskärsvägen. Främst är det cykelvägen och 
hållplatsens plattform som kommer närmre och därmed gör intrång i det som idag är 
grönyta på angränsade fastighet Tjuvkil 2:65. Dock återstår huvuddelen av grönytan även 
efter byggnation.

Busshållplatserna i Tjuvkil är placerade i samråd med Västtrafik. Placeringen är gjord så 
att avståndet är jämt fördelat. Antalet minskar från idag sju hållplatslägen till fyra 
stycken. Läget vid Gulskärsvägen är föreslagen som en stopphållplats, det vill säga att 
bussen stannar i körbanan och att eftervarande fordon får avvakta tills bussen kör. Detta 
främst för att öka säkerheten för gående och resenärer i närheten.

Placeringen är gjord så boende längs vägen ska ha cirka 400 m till en hållplats, det vill 
säga cirka 800 meter mellan varje hållplats.

Kommunen instämmer med Trafikverkets kommentar. Utformningen hanteras vidare i 
projekteringsskedet. Kommunen vill förtydliga att det är viktigt med en säker och 
tydlig utformning mellan hållplats och gångpassage.

Förändring av planförslaget
Inför antagande av detaljplanen har planförslaget förändrats enligt nedan. Mindre 
redaktionella justeringar redovisas ej. 

Plankarta
 För att tillmötesgå en fastighetsägare och samtidigt göra kostnadsbesparingar vid 

anläggandet av vägen har detaljplanens gräns flyttats ca två meter på en ca femtio 
meter lång sträcka längs en fastighet. Därmed minskar detaljplanens area något och 
intrång undviks på fastigheten.
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Planbeskrivning
 Redovisning av befintlig hastighetsbegränsning har ändrats så att det framgår att det 

inte existerar någon hastighetsbegränsning som endast gäller under 
sommarmånaderna.

 Skäl till mark- och miljödomstolens dom beskrivs.

 Beskrivning av hur åtgärder gällande geoteknik och bergteknik säkerställs genom 
vägplanen. 

 Förtydligande ges att det är Trafikverket som lämnar en tillståndsansökan om 
ingrepp i fornlämningsmiljö till länsstyrelsen. Därmed säkerställs att fornlämningens 
värden beaktas på ett korrekt sätt.

 Utrymme för bullerskärmar ryms inom detaljplanens planbestämmelsen VÄG.  
Trafikverket som väghållare ansvarar för åtgärderna. Kommunen bedömer att 
Trafikverkets åtgärder är tillräckliga.

 Lösningar för dagvattenhantering inom utredningsområdet omfattar bland annat 
anläggning av dagvattenbrunnar, trummor, med mera. Detta säkerställs genom 
vägplanen.

 Detaljplanen förväntas bli antagen under tredje kvartalet 2022

I övrigt har endast marginella och redaktionella ändringar gjorts av plankarta och 
planbeskrivning.

Ida Brogren Erik Liedner

Planchef Planarkitekt

Samhälle och utveckling Samhälle och utveckling
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UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING

Justeras sign

§ 82/2022

Beslut - antagande av detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil (Dnr 
KS2015/2077)
Sammanfattning
Väg 168 passerar genom Tjuvkils samhälle. Vägen fungerar som genomfartsväg för 
trafikanter mellan Marstrand och Kungälv och som lokal länk mellan olika delar av Tjuvkil.

Det saknas vägren, gång- och cykelväg, övergångställen och ståytor för väntande resenärer på 
busshållplatser längs sträckan. För oskyddade trafikanter innebär det säkerhetsrisker och att 
vägen har en barriäreffekt. För biltrafiken håller vägen i vissa avseenden otillräcklig standard. 
Vidare beräknas att riktvärdena för buller utomhus överskrids vid ett trettiotal bostäder längs 
vägen.

För att åtgärda bristerna håller Trafikverket på att ta fram en vägplan för väg 168 genom 
Tjuvkil. I samband med detta har Trafikverket pekat på behovet att en detaljplan tas fram för 
samma område. Syftet med detaljplanen är att ersätta delar av befintliga detaljplaner så att 
lämplig markanvändning möjliggörs för den vägplan som tas fram i en parallellt pågående 
planeringsprocess. De åtgärder vägplan och detaljplan som möjliggör är gång- och cykelväg, 
ståytor för busshållplatser, gångpassager tvärs vägen, breddad körbana, säkrade sidoområden 
och bullerskydd.

Under 2021 antogs ett tilläggsavtal mellan Trafikverket, VGR och Kungälvs kommun 
gällande ”Gång - och cykelväg, Väg 168 Kungälv Delen Tjuvkil”. I avtalet beskrivs att ny 
totalkostnad för objektet är 126 miljoner kronor och att Kungälvs kommun finansierar med 
ca 83 miljoner kronor. Utöver dessa kostnader tillkommer kostnader för lantmäteriförrätt-
ningar och inlösen av privatägd mark inom detaljplanens allmänna platsmark. Dessa 
kostnader är svårbedömda men förväntas uppgå till (exkl tomtanläggningar) omkring 1,5-2 
miljoner kronor.

Detaljplanen har tidigare antagits av kommunfullmäktige (2021-01-28) men antagandet 
överklagades och i en dom (2021-09-23) beslöt mark- och miljödomstolen att antagandet av 
detaljplanen skulle upphävas. Kommunen beslöt därefter att göra ett omtag i planprocessen 
samt att omtaget skulle inledas med att ta fram granskningshandlingar. Den nya 
granskningen ägde rum 4-25 mars 2022. Nu har antagandehandlingar tagits fram.

Förvaltningens bedömning är att förslaget kan antas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Beslut - antagande av detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil
Bilaga Fastighetsförteckning Tjuvkil DP väg 168
Bilaga Planbeskrivning antagande
Bilaga 2022-05-24 Plankarta 1 av 5
Bilaga 2022-05-24 Plankarta 2 av 5
Bilaga 2022-05-24 Plankarta 3 av 5
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UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
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Justeras sign

Bilaga 2022-05-24 Plankarta 4 av 5
Bilaga 2022-05-24 Plankarta 5 av 5
Bilaga Fastighetskonsekvenskarta Antagande
Bilaga Granskningsutlåtande_Tjuvkil

Förslag till Kommunfullmäktige

Detaljplanen för väg 168 genom Tjuvkil i Kungälvs kommun antas enligt plan- och 
bygglagen PBL (2010: 900) kap 5 § 27 med stöd av § 14 i kommunstyrelsens 
reglemente. 

__________

Expedieras till: Gunilla Carlsson Gremner

För kännedom till: Erik Liedner
Ida Brogren
Fredric Norrå
Jenny Bjönness Bergdahl
Boris Damljanovic
Anna Hedlin
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2022-05-31

Samverkansavtal avseende öppenvårdsmottagning Mini-Maria
mellan Kungälvs kommun och Mölndals stad (Dnr KS2022/1003-1)

Sammanfattning

Kommunen har tillsammans med Hälso-sjukvården ett gemensamt ansvar för missbruks- och
beroendevården vilket regleras bland annat i socialtjänstlagen (2002:453) och i Hälso-
sjukvårdslagen (2017:30). Sedan 1 juli 2013 finns även en gemensam lagstadgad skyldighet för
kommuner och landsting att ingå överenskommelser om samarbete kring personer med missbruk
och beroende av alkohol, narkotika och andra beroende framkallande medel.

2019-12-05 beslutade Kommunstyrelsen efter förvaltningens förslag att anta en modellbeskrivning
för Livsstilsmottagningar i SIMBA-området (Dnr KS 2019/1357–2). Intentionen var att västra hälso-
sjukvårdsnämnden tecknar samverkansavtal med berörda kommuner när berörda verksamheter
inom SIMBA området enats om hur de skall samarbeta för att uppfylla modellen. Detta
utvecklingsarbete avstannade på grund av att Regionens finansieringsförutsättningar förändrades.

Västra hälso-sjukvårdsnämnden har gemensamt med kommunerna i nämndområdet fört dialoger
under delar av åren 2020/2021 om Mini-Maria mottagningar i vårdsamverkansstrukturer,
kommundialoger och socialchefsnätverk.

Mini-Maria är en mellan kommun och region integrerad öppenvårdsmottagning för ungdomar upp
till 21 år som riskerar att utveckla ett beroende eller skadligt bruk av alkohol, droger eller spel om
pengar. En utgångspunkt för Mini-Maria ska vara att nå unga människor i ett tidigt skede av
riskbruk och/ eller skadligt bruk för att förhindra att detta utvecklas till ett beroende och allvarlig
psykisk ohälsa. Att arbeta hälsofrämjande och förebyggande utifrån en tvärprofessionell ansats.
Mottagningen skall vända sig till ungdomar, närstående samt professionella som kommer i kontakt
med målgruppen. Lättillgänglighet till mottagningen skall ge möjligheter till tidig upptäckt och
därmed tidiga och förebyggande insatser för att minska risken för beroende, omfattande social
problematik och större vårdbehov.

Nio kommuner i västra hälso-sjukvårdsnämndens geografiska område deltar i uppstarten av
verksamheten; Mölndal, Härryda, Kungälv, Stenungssund, Ale, Lilla Edet, Partille, Lerum och
Alingsås. Avsikten är att utbudspunkter eller så kallade närmottagningar bör finnas i alla kommuner.
Några av kommunerna kommer att gå ihop och samverka sinsemellan.
Samverkansavtal avses tecknas mellan västra hälso-sjukvårdsnämnden och följande sex
kommuner: Mölndal, Ale, Lilla Edet, Partille, Lerum och Alingsås.

Härryda, Kungälv och Stenungssund ingår samverkansavtal med Mölndals stad för en gemensam
Mini-Maria mottagning där huvudmottagningen kommer att ligga i Mölndal och närmottagningar i
Härryda och Kungälv. Kungälv har fått en förfrågan från Stenungssunds kommun om en
gemensam närmottagning i Kungälv vilket bidrar till ökad tid för lokal tillgänglighet. Detta innebär
inte några ökade krav på lokal utformningen eller merkostnader. Planerad uppstart av
verksamheten är september 2022.
I nuläget pågår rekrytering inom hälso-sjukvården samt att det är svårigheter att lösa lokalfrågan.
Detta har skapat viss försening av uppstart.
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Mini-Maria mottagningen kommer att innebära ett ”resurstillskott” genom att vara en lättillgänglig 
resurs som man kan kontakta själv som ungdom och förälder/anhörig samt vara ett viktigt 
komplement till redan befintliga professioner och verksamheter inom socialtjänsten och skolan.
Mini- Maria mottagningen kommer att finansieras inom sektors befintliga budgetram.

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att:
1. Beslut från 2019-11-13 (Dnr KS 2019/1357–2) att anta modellbeskrivning för 

Livsstilsmottagningar i SIMBA-området upphävs.
2. Samverkansavtal avseende öppenvårdsmottagning Mini-Maria mellan Kungälvs kommun 

och Mölndals stad godkänns.
3. Kommundirektören får i uppdrag att underteckna samverkansavtalet.
4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Juridisk bedömning 
Bestämmelser om avtalssamverkan

Enligt 9 kap. 37 § kommunallagen (2017:725) får en kommun ingå avtal om att någon av dess 
uppgifter helt eller delvis ska utföras av en annan kommun eller en annan region 
(avtalssamverkan). Sådan avtalssamverkan hindras inte av kravet i 2 kap. 1 § på anknytning till 
kommunens eller regionens område eller dess medlemmar.

Socialnämndens ansvar för missbruks- och beroendevård

Kommunen har tillsammans med Hälso-sjukvården ett gemensamt ansvar för missbruks- och 
beroendevården vilket regleras bland annat i socialtjänstlagen (2002:453) och i Hälso-
sjukvårdslagen (2017:30 HSL) 
Sedan 1 juli 2013 finns även en gemensam lagstadgad skyldighet för kommuner och landsting att 
ingå överenskommelser om samarbete kring personer med missbruk och beroende av alkohol, 
narkotika och andra beroende framkallande medel. ( 5 kap. 9 a § SoL och 16 kap. 
3 § 2 HSL  2017:30)  

Från den 1 januari 2018 ingår även problem med spel om pengar i socialtjänstlagen och hälso-
sjukvårdslagen. Det innebär att kommuner och landsting blir ålagda att förebygga spelproblem. De 
skall också erbjuda stöd och behandling till personer som har allvarliga problem med spel om 
pengar. ( 3 kap.7 § SoL och kap 16 .3 § HSL).

Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter 

Vad gäller sekretess är utgångspunkten enligt bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400, OSL) att uppgifter om enskildas insatser inom socialtjänsten omfattas av sekretess (så 
kallad socialtjänstsekretess). Detta framgår av 26 kap. 1 § samma lag. 

Sociala myndighetsnämnden i Kungälvs kommun kan lämna ut sekretessbelagda uppgifter till en 
annan kommun, inom ramen för avtalssamverkan, med stöd av 10 kap. 2 § OSL (nödvändigt 
utlämnande). De uppgifter som lämnas över till avtalsparterna inom ramen för avtalssamverkan 
kommer då att omfattas av socialtjänstsekretess.

Förvaltningens bedömning
Bakgrund 
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Socialstyrelsen har sedan 2007 publicerat nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och 
beroendevård. Dessa har sedan kontinuerligt reviderats. Socialstyrelsen lyfter bland annat fram 
vikten av samarbete mellan socialtjänsten, hälso-och sjukvårdens psykiatri, beroendevård och 
primärvård.  

År 2016 slöt regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) överenskommelsen ”Stöd till 
riktade insatser inom området psykisk hälsa”. 
Överenskommelsen syftar bland annat till att stärka kommuner och regioner i arbetet med att 
främja psykisk hälsa och att ömsesidigt arbeta för att minimera den psykiska ohälsan. 
Detta har resulterat i en handlingsplan gemensam för Västra Götalandsregionen (VGR), de 49 
kommunerna via kommunalförbunden och Väst Kom samt Nationell samverkan för Psykisk Hälsa i 
Göteborg och Västra Götaland (NSPHiG) ”Det goda livet i Västra Götaland, Handlingsplan för 
psykisk hälsa 2018–2020”.  Denna handlingsplan har förlängts till år 2022 efter en uppföljning (år 
2019) som visade på att målen i planen fortfarande var aktuella. 
Handlingsplanen presenterar en rad fokusområden och mål. Till exempel mål 2:2 för Barn och 
Unga och då att ”Förebygga och uppmärksamma bruk av alkohol och narkotika bland unga”. 

Som ett underavtal till Hälso-sjukvårdsavtalet i Västra Götaland (VGR) finns en överenskommelse 
mellan VGR och kommunerna i regionen för personer med psykisk funktionsnedsättning och med 
missbruk (alkohol, droger och spel om pengar) som gäller från april 2017.  Överenskommelsen ska 
stärka samverkan mellan kommunerna och VGR för att bättre tillgodose behovet av vård, stöd och 
behandling för målgruppen. I överenskommelsen framgår viktiga delar i båda huvudmännens 
ansvar, som till exempel att både kommunerna och regionen särskilt skall beakta insatser till 
ungdomar med missbruk och att båda parter har ett ansvar att identifiera samsjuklighet, särskilt hos 
ungdomar.

Västra hälso-sjukvårdsnämnden gav den 28 mars 2019 ett uppdrag till Koncernkontoret att i 
samverkan med SIMBA och kommunerna Kungälv, Ale, Stenungssund och Tjörn arbeta fram en 
modellbeskrivning och uppföljningsplan för integrerad verksamhet för den yngre målgruppen för 
missbruk och beroendeproblematik, så kallad ”Mini Maria” verksamhet under våren 2019. Denna 
mottagningsmodell kom att kallas Livsstilsmottagningar. 2019-11-13 beslutade Kommunstyrelsen 
efter förvaltningens förslag att anta en modellbeskrivning för Livsstilsmottagningar i SIMBA-området 
(Dnr KS 2019/1357–2). Intentionen var att västra hälso-sjukvårdsnämnden tecknar 
samverkansavtal med berörda kommuner när berörda verksamheter inom SIMBA området enats 
om hur de skall samarbeta för att uppfylla modellen. Detta utvecklingsarbete avstannade på grund 
av att Regionens finansieringsförutsättningar förändrades. 

Västra Götalandsregionen och VästKom har utarbetat ett länsgemensamt inriktningsdokument för 
regionen och kommunerna i Västra Götaland kring Organiserat integrerat arbete för personer med 
psykisk ohälsa, missbruk och beroende. Dokumentet utgör en gemensam grund för kommunernas 
och regionens integrerade arbete. Dokumentet är rekommenderat av det politiska Samrådsorganet, 
SRO, för Västra Götalandsregionen och VästKom 2020-03-06. 

Västra hälso-sjukvårdsnämnden har gemensamt med kommunerna i nämndområdet fört dialoger 
om Mini-Maria i vårdsamverkansstrukturer, kommundialoger och socialchefsnätverk. Västra hälso-
sjukvårdsnämnden har också gett uppdrag för behovsanalys av Mini-Maria i västra nämndområdet 
och finansierat utvecklingsmedel till vårdsamverkans strukturerna för uppbyggnad av Mini-Maria. 
Som utgångspunkt för samverkansavtal finns en verksamhetsbeskrivning som tagits fram och 
stäms av mellan parterna.  (se bilaga)

Mini-Maria i västra nämndområdet. 

Uppstart av Mini-Maria innebär att en integrerad öppenvårdsmottagning ska bedrivas mellan region 
och kommun. Västra Götalandsregionen är huvudman för den del av verksamheten som bedrivs 
enligt hälso-sjukvårdslagen (HSL). Respektive kommun är huvudman för den verksamhet som 
bedrivs enligt socialtjänstlagen (SoL). 
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Nio kommuner i västra hälso-sjukvårdsnämndens geografiska område deltar i uppstarten av 
verksamheten; Mölndal, Härryda, Kungälv, Stenungssund, Ale, Lilla Edet, Partille, Lerum och 
Alingsås. Avsikten är att utbudspunkter bör finnas i alla kommuner.
Några av kommunerna kommer att gå ihop och samverka sinsemellan om b la kommunal resurs. 
Avtal avses tecknas mellan västra hälso-sjukvårdsnämnden och följande sex kommuner: Mölndal, 
Ale, Lilla Edet, Partille, Lerum och Alingsås. 

Härryda, Kungälv och Stenungssund ingår samverkansavtal med Mölndals stad för en gemensam 
Mini-Maria mottagning.

Mini-Maria mottagning

Mini-Maria vänder sig till ungdomar upp till 21 år som riskerar att utveckla ett missbruk/ beroende 
eller skadligt bruk av alkohol, droger eller spel om pengar. Mottagningen skall även vända sig till de 
ungas närstående samt professionella som kommer i kontakt med målgruppen.
Verksamheten skall arbete utifrån socialtjänstlagen, hälso-sjukvårdslagen och annan gällande
lagstiftning, riktlinjer och rekommendationer inom området. 

En utgångspunkt för Mini-Maria ska vara att nå unga människor i ett tidigt skede av riskbruk och/ 
eller skadligt bruk för att förhindra att detta utvecklas till ett beroende och allvarlig psykisk ohälsa. 
Att arbeta hälsofrämjande och förebyggande utifrån en tvärprofessionell ansats.
Det teambaserade och tvärprofessionella arbetet med ungdomarna skall vara centralt. Ingången i 
arbetet är att samtliga unga som erhåller råd och stöd på mottagningen erbjuds att upprätta en 
samordnad individuell plan (SIP). Ungdomarna och deras anhöriga skall uppleva en lättillgänglig 
och sömnlös vård med ett helhetsperspektiv av problembilden.

Mini-Maria skall vara en lättillgänglig mottagning dit unga människor och föräldrar söker sig till på 
eget initiativ eller blir hänvisade till för att få råd, stöd och behandling. Verksamheten skall utgöra ett 
komplement till andra verksamheter. När det gäller psykisk ohälsa skall verksamheten behandla 
ungdomar och unga vuxna som i kombination med problematik rörande riskbruk, skadligt bruk och 
beroende har lindriga psykiska besvär för att exempelvis förhindra att utvecklingskriser övergår i 
mer omfattande psykisk problematik.

Lättillgängligheten skall ge möjligheter till tidig upptäckt och därmed tidiga och förebyggande 
insatser för att minska risken för beroende, omfattande social problematik och större vårdbehov. 
De sociala insatserna kan bedrivas på uppdrag av kommunerna genom biståndsbeslut eller genom 
att ungdomar/närstående /övriga samarbetspartners tar egen direktkontakt med verksamheten. 
Behandlare på Mini-Maria ska vid behov kontakta myndighetsutövande socialtjänst i respektive 
hemkommun.

Tillgänglighet 

Ambitionen är som redan nämnts - att alla ungdomar, närstående och samarbetspartners skall ha 
god tillgänglighet till Mini-Maria. Mini-Maria skall ha mottagning i lämpliga, anpassade och 
tillgängliga lokaler. Utbudspunkter- s k närmottagningar - bör finnas i alla kommuner. 
Kungälv har fått en förfrågan från Stenungssunds kommun om att ha en gemensam 
Närmottagning i Kungälv vilket bidrar till en ökad tid för tillgänglighet och öppethållande.
Detta innebär inte några ökade krav på lokal utformningen eller merkostnader. 

Antalet tillgängliga timmar per kommun utgår enligt fördelningsnyckel utifrån befolkningsunderlag 
13-21 år.
Nedan tabell visar Regionhälsans uträkning av sjuksköterskebemanning per kommun. Tillkommer 
gör även psykolog (totalt 1 tjänst), läkartjänst (totalt 0,2 tjänst) samt chef (totalt 0,2 tjänst). 
Kommunerna bemannar upp med kommunal personal motsvarande samma tjänstefaktorer som 
Regionhälsans bemanning av sjuksköterskor. 
Mottagningen skall vara öppen under dagtid och om möjligt kunna erbjuda kvällsöppet.
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I nuläget pågår ett arbete med att planera och disponera främst personalresurserna 
på en så optimalt sätt som möjligt. Vid arbetsgruppens (Kommun och Regionhälsan i Mölndals 
klustret) möte den 3 juni 2022 kommer ett förslag att presenteras vad gäller bemanning och 
tillgänglighet på mottagningarna. 

Mini-Maria skall vara flexibel och kunna möta ungdomar och närstående som har svårigheter att ta 
sig till mottagningen och erbjuda digitalt möte som komplement. 
Ungdomarna eller familjerna ska själva kunna välja mottagning oavsett var de är folkbokförda. Mini-
Maria skall ha en tillgänglig och informativ hemsida. Hemsidan skall innehålla uppdaterad 
information om verksamheten, stödet som erbjuds, öppettider, relevanta länkar och kontaktaktvägar 
till verksamheten. 

Via hemsidan skall chattfunktion finnas där personal på Mini-Maria finns tillgänglig för att svara på 
frågor från ungdomar och anhöriga på angivna tider varje vecka. 
Verksamheten ska även kunna nås per telefon och e-post under sina öppettider.
Möjlighet att lämna meddelade skall finnas. Besökare skall kunna lämna återbud till besök via 
telefon eller e-post.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Två av kommunfullmäktiges strategiska mål berörs av detta ärende;
• En trygg omsorg med valmöjligheter genom livet
• Att nå Sveriges lägsta arbetslöshet med utbildning, arbete, sysselsättning för de som står längst 
från arbetsmarknaden.

Att barn och unga samt unga vuxna med beroendeproblematik tidigt får en trygg, säker och jämlikt 
vård ger goda förutsättningar i livet. Ett riskbeteende, beroende eller missbruksproblematik kan ha 
en påverkan på unga människors utveckling och lärande och kan innebära att personer inte kan 
fullfölja studier, och därmed risk att hamna långt från arbetsmarknaden. För att trygga framtiden för 
personer som riskerar att hamna i missbruk och beroende med långgående konsekvenser är det 
viktigt att det finns verksamheter som är lättillgängliga och som erbjuder samordnade individuella 
insatser baserade på aktuell kunskap- och evidens.  Alla medborgare behövs och alla kan bidra, 
även de som av olika skäl står
längst från arbetsmarknaden.
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Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Det tredje målet i Agenda 2030 handlar om God Hälsa och välbefinnande. Vikten av att 
säkerhetsställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. 

Delmålet 3.5 handlar om att förebygga och behandla drogmissbruk.
Att stärka insatserna för att förebygga och behandla drogmissbruk, narkotikamissbruk och skadligt 
alkoholbruk.

Att starta upp Mini-Maria mottagningar tillsammans med Hälso-sjukvården motsvarar 
Agenda 2030 mål och intentioner. 

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Under punkten 8.1 i styrdokumentet Social Hållbarhet- ökat innanförskap Program poängteras 
vikten av tidiga insatser för barn- och unga, föräldraengagemang och tydliga samverkansformer 
mellan socialtjänst, hälso- och sjukvård, förskola och skola. Barn och unga är en prioriterad 
målgrupp, forskning pekar på möjligheten att skapa goda och sunda vanor ökar ju tidigare dessa 
initieras. 

Mini-Marias uppdrag, utformning och mål ligger väl i linje med förslagen inför en ny socialtjänstlag – 
En hållbar socialtjänst. Det ligger även väl i linje med den förändring som sker inom Hälso – 
sjukvården med nära vård inriktningen samt utredningen om en sammanhållen god och nära vård 
för barn och unga. Mini-Maria mottagningen kommer att bli ett viktigt lättillgängligt komplement till 
nuvarande utbud av stöd/behandlingsinsatser för barn och unga och deras föräldrar/anhöriga samt 
till redan befintliga verksamheter som skola, socialtjänst, hälso-sjukvård.   

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Det övergripande målet med verksamheten är att motverka alkohol-, drog- och spelmissbruk bland 
ungdomar upp till 21 år. En utgångspunkt skall vara att nå unga människor i ett tidigt skede av 
riskbruk och skadligt bruk för att förhindra att detta utvecklas till ett beroende, allvarlig psykisk 
ohälsa samt att arbeta hälsofrämjande och förebyggande utifrån en tvärprofessionell ansats. 
Förvaltningen bedömning är att samverkansavtalet gynnar målgruppen unga personer med 
riskbeteende och missbruksproblematik och ställer sig därför positiv till införandet av Mini-Maria. 
Kungälv blir i samband med avtalet en del av ett större sammanhang och nätverk vad gäller 
metodutveckling och den senaste forskningen på missbruksområdet. Fler ärenden än tidigare 
kommer att kunna ske utan biståndsbeslut och hjälpen kommer därmed att bli mer lättillgänglig och 
tröskeln för att söka hjälp för den sårbara gruppen ungdomar blir lägre.  Tack vare vårdens 
medicinska kompetens kan fler ungdomar mötas av ett brett kunnande i sitt hjälpsökande och 
därmed komma ur sitt missbruk. Liknande införanden sker nu som nämnts i flera ”kluster” av 
kranskommuner och finns redan i Göteborg och Södra Älvsborg (Sjuhärad).

Alla mottagningar använder sig av samma standardiserade bedömningsinstrument för kartläggning 
och behandling (UNGDOK). Kungälv kommer därmed också att tillhöra och få tillgång till en stor 
statistikbas med information gällande drogvanor hos de ungdomar som erbjuds råd och stöd på 
Mini-Maria. Därmed kan kommun och Region också uppmärksamma mönster och på det sättet 
tillmötesgå behov och rikta sitt förebyggande arbete och insatser där det gör mest nytta.

Mini-Maria skall därför vara en lättillgänglig mottagning med tydliga kontaktvägar som är anpassade 
till målgruppen. Mini-Maria skall sträva efter att vara välkänd bland unga och deras närstående och 
att de unga har vetskap om vad de kan få hjälp med på mottagningen. Mottagningen skall även 
vara känd för de professionella och ideella som arbetar med ungdomar upp till 21 år; som 
socialtjänst, skola, hälso- och sjukvård, frivilligorganisationer, polis m.fl.



61/22 Samverkansavtal avseende öppenvårdsmottagning Mini-Maria - KS2022/1003-1 Samverkansavtal avseende öppenvårdsmottagning Mini-Maria mellan Kungälvs kommun och Mölndals stad  : Samverkansavtal avseende öppenvårdsmottagning Mini-Maria mellan Kungälvs kommun och Mölndals stad

7 (8)

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Mini-Maria kommer att bemannas av särskilt anställd personal för uppgiften, 2 socionomer med 
relevant kompetens och erfarenhet. Socionomerna är anställda av Mölndals kommun., och kommer 
att organisatoriskt ligga inom socialtjänstens öppenvårdsenheten med ansvarig enhetschef som 
ansvarar för arbetsledning och arbetsmiljöfrågor. Dessa socionomer kommer att arbeta tillsammans 
med sjuksköterskeresurs från Hälso-sjukvården i mötet med ungdomen.
Kungälvs kommun ingår, som tidigare nämnts, i ett kluster där Mölndal, Härryda Stenungssund och 
Kungälv tillsammans utgör en gemensam mottagning. Möjligheten att alltid få en kontakt md 
mottagningen, kunna få råd och stöd samt kunna samverka och samarbeta kring enskilda brukare 
med komplexproblematik ökar i och med ständig bemanning på mottagningen. Likaså finns 
möjligheteten att mottagningen kan vara följsam med och flexibel kring tillfällig ökad bemanning och 
grad av öppethållande av en närmottagning som kan vara i behov av detta. 

Mini-Maria mottagningen kommer att innebära ett ”resurstillskott”. Vara en lättillgänglig resurs som 
man lätt kan kontakta som ungdom och som förälder/anhörig för att få ett tidigt och snabbt stöd. 
Mottagningen blir med sitt uppdrag och sitt tvärvetenskapliga arbetssätt ett viktigt komplement till 
övrig socialtjänst, hälso-sjukvården och till skolan.

Ekonomisk bedömning
Kostnadsfördelning
I avtal Mini-Maria i västra nämndområdet 2022–2023, mellan avtalsparterna Västra 
Götalandsregionen, genom västra hälso-sjukvårdsnämnden och Social- och 
arbetsmarknadsnämnden i Mölndals stad regleras att parterna är överens om att dela lika på 
kostnader för lokaler, samt tjänster eller andra kostnader som till exempel, internetuppkoppling, 
larm, telefonisystem, gemensam utbildning och handledning, förbrukningsmaterial, Licens UngDok.

I samverkansavtal avseende öppenvårdsmottagning Mini-Maria mellan Mölndals stad och Kungälvs 
kommun beräknas den ekonomisk fördelningen mellan avtalskommunerna enligt föregående års 
befolkningsunderlag gällande åldersgruppen 13-21 år per den 31 december. I denna del har 
ekonomer från respektive kommun utgjort en arbetsgrupp och arbetat fram den ekonomiska 
kalkylen (bilaga). Mölndal åtar sig att rekrytera två socionomer med relevant erfarenhet och 
kompetens för till Mini-Maria samt att ansvara för att arbetsleda personalen. Mölndal, Kungälv 
Härryda och Stenungssund delar på kostnaderna för ovan nämnda tjänster och dess 
kringkostnader.

Vad gäller lokalkostnader kommer huvudmottagningen i Mölndal faktureras av regionen. Mölndal 
kommer vidare att faktureras avtalskommunerna.

Beräknad kostnad
Enligt preliminär uppskattad kostnad baserad på den ekonomiska kalkylen kommer Kungälvs 
kommun att få en kostnad på 538 tkr/år. Då har inte en fullständig lokalkostnad medräknats.

På grund av stora svårigheter att hitta lämplig lokal i Kungälv, och så även i Härryda och till viss del 
i Mölndal har endast en uppskattad hyreskostnad på 300 tkr ink städ påförts kalkylen. 
Lokalkostnaderna kommer att öka i samband med att lokaler kan hittas vilket gör att den totala 
kostnaden kommer att öka. 

Sökandet efter lokal sker i samverkan med regionens fastighetsförvaltning och med stort fokus på 
att hitta kostnadseffektiva alternativ som till exempel att samutnyttja och öka aktivitet i befintliga 
lokaler.     

Budget
Mölndals stad åtar sig att, i samråd med samverkanskommunerna, årligen upprätta en budget inom 
de ekonomiska ramar som samverkanskommunerna enats om. Vid större budgetavvikelser sker 
omförhandling av avtalet.
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Ny budget inför det kommande året presenteras på möte med samordningsgruppen som består av 
chefer från respektive kommun samt hälso-sjukvården.

Mini- Maria mottagningen kommer att finansieras inom sektors befintliga budgetram.  

Förslag till beslut
1. Beslut från 2019-11-13 (Dnr KS 2019/1357–2) att anta modellbeskrivning för 

Livsstilsmottagningar i SIMBA-området upphävs. 
2. Samverkansavtal avseende öppenvårdsmottagning Mini-Maria mellan Kungälvs      

kommun och Mölndals stad godkänns.
3. Kommundirektören får i uppdrag att underteckna samverkansavtalet.
4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Haleh Lindqvist Lena Arnfelt
Kommundirektör Sektorchef

Expedieras till: Lena Arnfelt 

För kännedom till:
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Datum

2022-03-24

Samverkansavtal avseende öppenvårdsmottagning
Mini-Maria

Avtalsparter: Mölndals stad (212000–1363)
Social- och arbetsmarknadsnämnden
431 82 Mölndal

Kungälvs kommun 212000–1371
Ytterbyvägen 2
442 30 Kungälv

Inledande bestämmelser

1. Bakgrund

Social- och arbetsmarknadsförvaltning fick 2017 i uppdrag av Social- och
arbetsmarknadsnämnden i Mölndals stad att utreda huruvida Mini Maria
skulle kunna etableras i Mölndal; antingen som en egen mottagning, det vill
säga en utbyggnad av befintlig verksamhet eller i samverkan med regionen.
Kommunerna Härryda, Stenungssund och Kungälv gjorde liknande
utredningar och efterforskningar angående samma fråga under 2018. Nämnda
kommuner fick sedan under 2019 information från Västra Götalandsregionen
om att övergripande planer utreddes gällande att fler kommuner än Göteborg
skulle kunna ingå i Mini Maria konceptet ihop med Västra
Götalandsregionen i samband med att regionen gjorde en större utredning om
att decentralisera vårdkedjan på primärvårdsnivå. Detta i linje med
lagstiftning och de överenskommelser som har slutits på såväl nationell som
regional nivå. Mellan 2020–2121 har ett arbete pågått gällande att ta fram ett
konkret förslag på en modell för hur en Mini-Maria mottagning kan
organiseras och drivas av sjukvård och kommuner gemensamt. Förslaget var
inledningsvis avseende nio kommuner varav fem har brutit sig ut och bildat
egna kluster som skapar egna avtal med regionen. Detta avtal gäller hur
Mölndal, Härryda, Stenungssund och Kungälv ska samverka i arbetet med
Mini-maria.



61/22 Samverkansavtal avseende öppenvårdsmottagning Mini-Maria - KS2022/1003-1 Samverkansavtal avseende öppenvårdsmottagning Mini-Maria mellan Kungälvs kommun och Mölndals stad  : Avtal-Mölndal och kommunerna GÄLLANDE (003)

Datum
2022-03-24

 
 

Sida
2(6)

Regionen och kommunerna har ett gemensamt ansvar för missbruks- och 
beroendevården vilket regleras bland annat i socialtjänstlagen (2001:453) och i 
hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Sedan 1 juli 2013 finns även en 
lagstadgad skyldighet för kommuner och landsting att ingå överenskommelser 
om samarbete kring personer med missbruk och beroende av alkohol, 
narkotika och andra beroendeframkallande medel.

Vid uppstart av en Mini-Mariamottagning i Mölndal, Härryda, Stenungssund 
och Kungälv kommer ambitionen att erbjuda en likvärdig vård för ingående 
avtalskommuner att uppfyllas. 

Det stöd och den behandling som erbjuds av Mini-Maria blir tillgänglig för 
de kommuner som via detta avtal ingår i verksamheten.

Huvudmän för mottagningen är Social- och arbetsmarknadsnämnden i 
Mölndals Stad samt Västra Hälso – och Sjukvårdsnämnden, Västra 
Götalandsregionen.

Mottagningen drivs gemensamt av de avtalade kommunerna i samverkan 
mellan Social- och arbetsmarknadsnämnden Mölndals Stad och Regionhälsan, 
Västra Götalandsregionen. 

2. Organisation
Mini-Maria skall vara en integrerad mottagning där personal från kommun 
och region arbetar tillsammans med de ungdomar och deras anhöriga som 
kommer att bli aktuella på mottagningen.

Social- och arbetsmarknadsnämnden i Mölndals Stad åtar sig att bedriva den 
kommunala delen av en integrerad öppenvårdsverksamhet i form av en Mini-
Mariamottagning i nära samverkan med Regionhälsan, Västra 
Götalandsregionen för de ingående avtalskommunerna Vidare åtar sig 
Mölndals Stad att bedriva den kommunala delen av verksamheten enbart 
under förutsättning och under tiden ett upprättat och gällande avtal finns 
mellan Social- och arbetsmarknadsnämnden i Mölndals Stad och Västra hälso- 
och sjukvårdsnämnden Västra Götalandsregionen, (se bilaga 1; Avtal) gällande 
integrerad verksamhet i form av Mini-Maria. Social- och 
arbetsmarknadsnämnden i Mölndals stad har arbetsgivaransvaret för personal 
som ingår i den kommunala delen av Mini-Maria och Social- och 
arbetsmarknadsnämnden i Mölndals Stad ansvarar för att rätt kompetens och 
tillräckliga resurser ställs till den kommunala delen av mottagningens 
förfogande. De kommuner som ingår detta avtal har, utöver sin allmänt 
stödjande funktion, att under avtalstiden bidra med ekonomiska medel för 
verksamhetens utförande. Se senare rubriker avseende budget och ekonomi.

De ingående avtalskommunerna kommer ha en beredningsgrupp som träffas 
löpande under året och hanterar uppkomna frågor och liknande. Vid behov 
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lyfter beredningsgruppen vidare frågor till samordningsgruppen för Mini- 
Maria som består av verksamhetschefer eller motsvarande från respektive 
avtalskommun samt motsvarande chefer från Regionhälsan. I 
samordningsgruppen representeras alla de nio kommunerna som Regionen 
har avtal med; alltså fem andra kommuner utöver Mölndal, Härryda, 
Stenungssund, och Kungälv, nämligen; Lilla Edet, Alingsås, Lerum, Partille 
och Ale.

3. Uppdraget
Uppdraget omfattar att erbjuda öppenvårdsverksamhet för unga upp till 21 år 
och deras närstående i form av service i enlighet med 3 kap. 1 § och 6 a § 
socialtjänstlagen. Däri stadgas bland annat att socialnämnden genom 
uppsökande verksamhet och på annat sätt ska främja förutsättningarna för 
goda levnadsförhållanden och svara för omsorg och service, upplysningar, råd, 
stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och enskilda 
som behöver det. Av 6 a § st. 1 och 2 socialtjänstlagen framgår följande. 
Socialnämnden ansvarar för att det finns tillgång till öppna insatser för att 
kunna möta barns, ungas och vårdnadshavares olika behov. För barn som har 
fyllt 15 år får nämnden besluta om öppna insatser även utan 
vårdnadshavarens samtycke, om det är lämpligt och barnet begär eller 
samtycker till det.

Uppdraget innefattar även öppenvårdsverksamhet genom beslut om bistånd 
från hemkommunen enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen. Uppdraget omfattar 
öppenvårdsinsatser gällande riktat stöd för unga folkbokförda i respektive 
avtalskommun som har frågor och/eller problematik rörande användande av 
alkohol, narkotiska preparat eller spel om pengar. I uppdraget ingår inte 
myndighetsutövning. I de fall en hjälpsökande person får hjälp/behöver få 
hjälp inom ramen för myndighetsutövning genom biståndsbeslut kommer 
den kommun där den hjälpsökande är skriven att ansvara för 
myndighetsdelen. Mini-Maria utför planerad och beslutad vård på uppdrag av 
den kommunen. Uppdraget omfattar även daglig nära samverkan och 
samarbete med Regionhälsan då personal från kommun och region kommer 
att samarbeta mycket tätt i ärendena. Uppdraget och Mini-Marias verksamhet 
beskrivs mer ingående i Mini-Marias verksamhetsbeskrivning (se Bilaga 2).

4. Åtagande 
 Berörda nämnder ska tillhandahålla sådan information och sådant 

material som Mini-Maria efterfrågar och är av väsentlig betydelse för 
uppdraget. Hit räknas bland annat myndighetsbeslut och vårdplan vid 
beslut om insats enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen samt 
kontaktuppgifter till ansvarig socialsekreterare och journummer till 
socialtjänst i respektive avtalskommun. 
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 Parterna förbinder sig att hålla varandra informerade om allt som kan 
vara av betydelse för uppdragets genomförande. I enskilda ärenden där 
myndighetsbeslut är fattade skall representanter från mottagningen 
och ansvarig socialsekreterare från avtalskommunen medverka i 
uppföljningsmöten med den unge. 

 Avtalskommun förbinder sig att medverka i samordningsgrupp och 
beredningsgrupp för Mini-Maria. 

5. Avtalstid
Avtalet löper från och med 2022-06-01 till och med 2023-06-01. Om inte 
någon av parterna säger upp avtalet förlängs det med ett år i taget. Den 
ömsesidiga uppsägningstiden är 9 månader. Uppsägning av avtalet skall vara 
skriftlig. Detta avtal gäller endast under förutsättning att de fyra samverkande 
kommunerna har undertecknat avtalet.

6. Kostnadsfördelning
Ekonomisk fördelning mellan avtalskommunerna beräknas utifrån föregående 
års befolkningsunderlag gällande åldersgruppen 13–21 år per den 31 
december. 
Mölndals stad åtar sig att rekrytera två socionomer med relevant erfarenhet 
och kompetens för uppdraget till Mini Maria samt ansvara för att arbetsleda 
personalen. Respektive avtalskommun delar på kostnaderna för ovan nämnda 
tjänster och dess kringkostnader baserat på befolkningsunderlaget i respektive 
kommun. 
Vad gäller lokalkostnader kommer huvudmottagningen i Mölndal faktureras 
av regionen. Mölndal kommer vidare att fakturera avtalskommunerna.

7. Budget
Mölndals stad åtar sig att, i samråd med samverkanskommunerna, årligen 
upprätta en budget inom de ekonomiska ramar som samverkanskommunerna 
enats om. (Se bilaga 3, Ekonomisk beräkning)
Budgeten räknas upp inför varje nytt räkenskapsår utifrån kostnadsutveckling. 
Ny budget inför det kommande året presenteras på möte med 
samordningsgruppen. 

I underlag för budget ska kostnader tas upp utifrån åtminstone följande 
poster:

 Lön och personalomkostnader inklusive företagshälsovård
 Administration
 IT och telefoni
 Lokaler/hyra
 Övriga till verksamheten hörande kostnader såsom exempelvis 

kompetensutveckling
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Eventuellt överskott eller underskott ska fördelas mellan kommunerna enligt 
vad som anges i detta avtal avseende kostnadsfördelning enligt punkt 6.

Vid större budgetavvikelser sker omförhandling av avtalet. 

8. Betalningsvillkor 

 Mölndals stad ska redovisa kostnaderna till samverkanskommunerna 
och i efterskott fakturera kommunerna.

 Faktureringsavgift debiteras inte
 Dröjsmålsränta regleras enligt svensk lag

9. Uppföljning
En årlig uppföljning i form av skriftlig årsberättelse från Mini-Maria 
mottagningen som innehåller information om arbetet på mottagningen under 
året ska redovisas under januari påföljande år. Första året blir en 
halvårsberättelse. Årsberättelsen upprättas av verksamheten. Årsberättelsen 
skall minst innehålla ärendestatistik, information om drogutveckling, 
ekonomi, avvikelser samt utveckling i övrigt; Sammantaget för mottagningen 
och per kommun. Årsberättelsen lämnas till representanten från respektive 
kommun i beredningsgruppen där den ska redovisas och sedan gå vidare till 
samordningsgruppen. Social-och arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för att 
löpande kalla till beredningsgruppsmöten för regelbunden uppföljning av 
verksamheten.

Särskilda avtalsbestämmelser

10.Omförhandling av avtal
I det fall någon avtalskommun väsentligen vill förändra inriktningen på den 
av Mölndals stad drivna Mini-Maria mottagningen som regleras i avtalet ska 
överläggning för detta påkallas med samordningsgruppen. Den avtalskommun 
som initierar frågan ansvarar för att skriftligt lägga fram ett förslag till 
revidering av avtalet. 

11.Hävning av avtal
Om en part (avtalskommun) inte fullgör sin del av avtalet ska samråd ske 
parter emellan. Görs inte rättelse, får den felande parten omedelbart uteslutas 
ur samarbetet om samtliga övriga parter är överens därom. Avtalad 
betalningsskyldighet ska dock fullgöras. 
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Part har rätt att omgående häva avtalet om motparten brister i sina 
skyldigheter enligt detta avtal och om inte omedelbar rättelse sker senast inom 
fyra veckor efter skriftlig erinran.

12.Tvist
Tvist angående tolkning av avtalet eller varje annat rättsförhållande som 
uppkommer i avtalsrelationen ska om inte förhandling leder till en 
överenskommelse lösas av allmän domstol med tillämpning av svensk rätt. 

13.Ändringar och tillägg
Ändringar, tillägg och bilagor till detta avtal ska, för att äga giltighet, vara 
skriftliga och undertecknade av behöriga representanter för samtliga parter.

14.Bilagor
 Avtal mellan Social- och arbetsmarknadsnämnden i Mölndals Stad 

och Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden, Västra Götalandsregionen. 
(Bilaga 1)

 Verksamhetsbeskrivning som förtydligar Mini-Marias uppdrag (Bilaga 
2)

 Budget/Kalkyl (Bilaga 3)

15.Avtalsskrivare
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var 
sitt.

_______________________                    ______________________
Mölndals Stad Kungälvs kommun
Datum Datum

 __________________________ __________________________

Anita Almqvist
Ordförande
Social- och arbetsmarknadsnämnden
Mölndals stad 

  Haleh Lindqvist
  Kommundirektör
  
  Kungälvs kommun
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Avtalsparter:  

 

 Västra Götalandsregionen, genom  

västra hälso- och sjukvårdsnämnden  

 

 och  

 

Social- och arbetsmarknadsnämnden i 

Mölndals stad 

 

Avtal om Mini-Maria  

i västra nämndområdet 2022–2023 
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1. Avtalsparter  
Detta avtal har träffats mellan Social-och arbetsmarknadsnämnden i Mölndals stad; org. 

nummer 212000–1363, och Västra Götalandsregionen org. nummer; 232100–0131 genom 

västra hälso- och sjukvårdsnämnden.  
 

2. Avtalstid och uppsägning av avtal  
Avtalet gäller under perioden 2022-06-01–2023-12-31. Uppsägning av avtalet ska ske 

senast tolv månader före avtalets utgång och delges motparten skriftligt. I annat fall 

förlängs avtalet med ytterligare två år i taget. Verksamheten ska påbörjas vid den tidpunkt 

som parterna gemensamt beslutar om, dock tidigast den 1 juni 2022. 
 

3. Avtalsförutsättningar  
Detta är ett avtal om att erbjuda rådgivning och tidiga insatser för ungdomar med riskbruk, 

skadligt bruk och beroende. Avtalet reglerar samtliga villkor under avtalsperioden.  

För att avtalet ska bli gällande ska Social- och arbetsmarknadsnämnden i Mölndals stad 

samt västra hälso- och sjukvårdsnämnden besluta att teckna avtalet. 
 

4. Bakgrund  
Regionen och kommunerna har ett gemensamt ansvar för missbruks- och beroendevården 

vilket regleras bland annat i socialtjänstlagen (2001:453), förkortas SoL, och i hälso- och 

sjukvårdslagen (2017:30), förkortas HSL. Sedan 1 juli 2013 finns även en lagstadgad 

skyldighet för kommuner och landsting att ingå överenskommelser om samarbete kring 

personer med missbruk och beroende av alkohol, narkotika och andra 

beroendeframkallande medel. 

 

Västra Götalandsregionen och VästKom har utarbetat ett länsgemensamt 

inriktningsdokument för regionen och kommunerna i Västra Götaland kring Organiserat 

integrerat arbete för personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende. Dokumentet 

utgör gemensam grund för kommunernas och regionens integrerade arbete. 

 

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden har gemensamt med kommunerna i nämndområdet 

fört dialoger om Mini-Maria i vårdsamverkansstrukturer, kommundialoger och 

socialchefsnätverk. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden har också gett uppdrag för 

behovsanalys av Mini-Maria i västra nämndområdet och finansierat utvecklingsmedel till 

vårdsamverkansstrukturerna för uppbyggnad av Mini-Maria.  
 

5. Övergripande mål och utgångspunkter 
Som utgångspunkt för detta samverkansavtal finns en verksamhetsbeskrivning som tagits 

fram och stämts av mellan parterna.  

 

Mini-Maria är en mellan kommun och region integrerad öppenvårdsmottagning för 

ungdomar upp till 21 år med frågor eller problematik rörande alkohol, droger eller spel om 

pengar. En utgångspunkt för Mini-Maria ska vara att nå unga människor i ett tidigt skede 

av riskbruk och/eller skadligt bruk för att förhindra att detta utvecklas till beroende och  
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allvarlig psykisk ohälsa; samt att arbeta hälsofrämjande och förebyggande utifrån en 

tvärprofessionell ansats. 

 

Mini-Maria ska vara en lättillgänglig mottagning med tydliga kontaktvägar som är 

anpassade till målgruppen. Mini-Maria ska sträva efter att vara välkänd bland unga och 

deras närstående och att de unga har vetskap om vad de kan få hjälp med på mottagningen. 

Mottagningen ska även vara känd för de professionella och ideella som arbetar med 

ungdomar upp till 21 år; som socialtjänst, skola, hälso- och sjukvård, 

frivilligorganisationer, polis med flera. 

 
6. Avtalsform  
Avtalet har sin utgångspunkt i att respektive part avsätter resurser och kompetens för ett 

gemensamt arbete vid Mini-Maria. Detaljfrågor regleras i verksamhetsbeskrivningen för 

Mini-Maria. Härryda, Kungälv och Stenungssund ingår separat avtal med Mölndals stad 

för gemensam kommunal resurs.   
  

7. Förutsättningar och inriktning  
Parterna har ett gemensamt ansvar för att motverka drogmissbruk hos ungdomar. Västra 

Götalandsregionen ansvarar för den verksamhet som följer av detta avtal och som omfattas 

av hälso- och sjukvårdslagen. Mölndals stad ansvarar för den del av verksamheten som 

följer av detta avtal och som åvilar primärkommun enligt lag, såsom Socialtjänstlagen.  

 

Huvudmännens ansvarsområden ska vara tydligt uppdelade utifrån profession och 

lagstadgade skyldigheter för respektive huvudman. 

 

För att skapa en samsyn har en verksamhetsbeskrivning tagits fram som beskriver 

förutsättningar för den gemensamma verksamheten vid Mini-Maria. Verksamheten ska i 

tillämpliga delar följa de mål- och inriktningsdokument som antagits av parterna samt de 

övergripande riktlinjer som gäller för respektive hälso- och sjukvård och primärkommunal 

verksamhet.  
 

8. Samordningsgrupp 
En samordningsgrupp ska inrättas för Mini-Maria i västra nämndområdet. 

Samordningsgruppen har löpande dialog om verksamhetens mål, inriktning och kvalitet. 

Justeringar av verksamhetsbeskrivningen ska godkännas av samordningsgruppen för att 

träda i kraft. Större förändringar ska förankras hos avtalsparterna. 

 

Samordningsgruppen ska bestå av en representant för var och en av de kommunala 

avtalsparterna i västra nämndområdet (Mölndal, Ale, Alingsås, Lerum, Lilla Edet, Partille), 

en representant från Koncernkontoret och en representant från Regionhälsan. 
 

9. Åtagande och finansiering  
Parterna åtar sig att arbeta enligt den gällande verksamhetsbeskrivningen.  

 

Respektive part åtar sig att se till att bemanning sker av Mini-Maria i enlighet med 

gällande verksamhetsbeskrivning. Parterna ska aktivt verka för att hitta förutsättningar för 
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en optimal samverkan och samordning. I respektive parts åtagande ingår även att finansiera 

del av gemensamma kostnader.  

 

Respektive part har arbetsgivaransvaret för sin personal och svarar för dess kostnader samt 

för huvudmannaspecifika kostnader som sammanhänger med de insatser som utförs. 

Västra Götalandsregionen står för kostnader för provtagning och analys.  

 

Parterna är överens om att dela lika på kostnader för lokaler, samt tjänster eller andra 

kostnader som till exempel; internetuppkoppling, städ, larm, telefonisystem, gemensam 

utbildning och handledning, förbrukningsmaterial, Licens UngDok (från 2023).  

 

År 2022 är en uppstartsfas, vilket innebär att verksamheten kommer att byggas upp över 

tid.  

  

Parterna ska erbjuda besök som uppfyller den nationella vårdgarantins krav på 

tillgänglighet. 

 

Regionhälsans uppdrag avseende Mini-Maria regleras i vårdöverenskommelse mellan 

Regionhälsans styrelse och västra hälso- och sjukvårdsnämnden.  

 

Den ekonomiska hanteringen av Härrydas, Kungälvs och Stenungssunds del i 

finansieringen av Mini-Maria hanteras via Mölndals stad.  

 

10. Personuppgiftshantering 
Vardera parten ansvarar för den personuppgiftshantering som respektive part utför i 

anledning av samarbetet. 
 
För uppgifter som hanteras i samarbetet gäller hos båda parterna reglerna om sekretess 

enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), förkortad OSL. 
 

11. Dokumentation 
Alla insatser på Mini-Maria ska dokumenteras enligt gällande lagstiftning för respektive 

huvudman. 

 
12. Information  
Parterna förbinder sig att informera varandra om beslut, uppdrag och andra förhållanden 

som har betydelse för avtalets tillämpning. Mölndals stad och Västra Götalandsregionen 

ska informera varandra om ändrade förutsättningar som påverkar förutsättningarna för att  

fullfölja åtagandena i detta avtal.  

 

Parterna ansvarar gemensamt för information till invånarna, avseende förändringar i 

verksamheten, öppettider och andra förändringar som är av relevans för invånarna. 

Parterna ansvarar gemensamt för information och hänvisning till annan vårdgivare då den 

egna verksamheten inte har öppet.  
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13. Rapportering och uppföljning  
Parterna ska gemensamt sammanställa en årlig uppföljning i form av skriftlig årsberättelse 

som innehåller information om arbetet under året. Uppföljning för helåret ska göras vid 

ordinarie uppföljningstillfälle hos respektive huvudman. 

Årsberättelsen ska minst innehålla ärendestatistik, information om drogutveckling, 

belastning, ekonomi, avvikelser samt utveckling i övrigt.  

 

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden följer upp avtalet i dialog med Mölndals stad en gång 

årligen. 

 

14. Ersättning och fakturering  
Enligt vad som anges ovan ska parterna dela lika på gemensamma kostnader. Den 

praktiska hanteringen (fakturering med mera) hanteras i samverkan mellan utförarna.  

 

Större gemensamma utbildnings- och utvecklingskostnader stäms av med 

samordningsgruppen för Mini-Maria.  

 

Ersättningen till Regionhälsan för uppdraget avseende Mini-Maria regleras i 

vårdöverenskommelsen mellan Regionhälsans styrelse och västra hälso- och 

sjukvårdsnämnden.  

 

Ersättningsnivån justeras årsvis med Västra Götalandsregionens indexuppräkning. 
 

15. Ändringar och tillägg till avtalet  
Parterna är införstådda med att villkor och förutsättningar för den verksamhet som avtalet 

avser kan komma att förändras till följd av ny lagstiftning, beslut hos respektive huvudman 

eller annan omständighet. Skulle sådana förändringar innebära att justering av avtalets 

innehåll är påkallad ska parterna i samförstånd arbeta för att göra justeringar på det för 

båda parterna bästa sättet. Endera parten äger rätt att begära omförhandling av avtalet. För 

att ändringar och tillägg till avtalet ska vara giltiga krävs skriftligt godkännande av båda 

parter. 

 

16. Bestämmelses ogiltighet  
Skulle någon bestämmelse i avtalet eller del befinnas ogiltig, ska detta inte innebära att 

avtalet i dess helhet är ogiltigt utan ska, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar parts 

utbyte av eller prestation enligt avtalet, skälig jämkning i avtalet ske. 
  

17. Förtida upphörande  
Var och en av parterna äger rätt att säga upp avtalet i förtid om den andra parten åsidosätter 

sina skyldigheter enligt avtalet. Avtalet upphör att gälla den dag som anges vid den 

skriftliga anmaningen. Förtida upphörande av avtalet ska ske skriftligt och utan oskäligt 

uppehåll efter det att den omständighet som åberopas som uppsägningsgrund blivit känd 

för den uppsägande parten.  
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Om avtalet sägs upp i förtid på grund av kontraktsbrott är den part som brutit mot avtalet 

skyldig att till den uppsägande parten utge skadestånd i enlighet med allmänna 

kontraktsrättsliga principer.  
 

18. Befrielsegrunder  
Vardera parten befrias från sina åtaganden om parts fullgörande försenas, förhindras eller 

blir oskäligt betungande på grund av oförutsägbar händelse som parterna inte kan råda över 

(force majeure). Part är dock skyldig att i första hand vidta åtgärder för att begränsa 

skadan.  

 

Som force majeure betraktas bland annat krig eller krigsliknande tillstånd, eldsvåda, 

arbetskonflikt eller beslut av överordnad myndighet eller regering, under förutsättning att 

dessa omständigheter hindrar fullgörandet av avtalet. Den part som önskar åberopa en 

sådan omständighet ska omedelbart skriftligen underrätta den andra parten om den 

uppkomna omständigheten.  

 

Så snart force majeure upphört ska part underrätta den andra parten samt ange när 

fullgörandet av de åtaganden som försenats på grund av force majeure beräknas ske.  

 

19. Tvist  
Tvist rörande detta avtal ska i första hand avgöras i förhandling mellan parterna. Finner 

parterna ingen lösning ska tvist om avtalets tillkomst, tolkning och tillämpning eller 

giltighet avgöras enligt gällande svensk rätt i allmän domstol.  

 
20. Avtalstecknare  
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.  

 

 

Mölndals stad   Västra Götalandsregionen                   

Social- och arbetsmarknadsnämnden  Västra hälso- och sjukvårdsnämnden 

 

Datum    Datum 

 

 

 

Anita Almqvist   Madeleine Jonsson 

Ordförande   Ordförande 

 

 

 

_________________________  __________________________ 
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Mini-Maria i västra nämndområdet 

Verksamhetsbeskrivning – uppstart av verksamheten.  

1. Bakgrund 

Mini-Maria kommer att vara en mellan kommun och region integrerad öppenvårdsmottagning 

för ungdomar upp till 21 år med frågor eller problematik rörande alkohol, droger eller spel om 

pengar. Mottagningen ska även vända sig till de ungas närstående samt till professionella som 

kommer i kontakt med målgruppen.  

 

Verksamheten har två huvudmän. Västra Götalandsregionen är huvudman för den del av 

verksamheten som bedrivs enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Respektive kommun är 

huvudman för den verksamhet som bedrivs enligt socialtjänstlagen (SoL). 

Nio kommuner i västra hälso- och sjukvårdsnämndens geografiska område deltar i uppstarten 

av verksamheten: Mölndal, Härryda, Kungälv, Stenungssund, Ale, Lilla Edet, Partille, Lerum 

och Alingsås. Avsikten är att utbudspunkter bör finnas i alla kommuner.  

Några av kommunerna kommer att gå ihop och samverka sinsemellan om kommunal resurs. 

Samverkansavtal avses tecknas mellan västra hälso- och sjukvårdsnämnden och följande sex 

kommuner: Mölndal, Ale, Lilla Edet, Partille, Lerum och Alingsås. 

Härryda, Kungälv och Stenungssund ingår avtal med Mölndals stad för gemensam kommunal 

resurs.   

 

Om en enskild ungdom, som söker sig till verksamheten, är folkbokförd i någon annan 

kommun som inte har upprättat avtal kan avgifter komma att tas ut efter överenskommelse 

mellan kommunerna.  

 

Verksamheten skall arbeta utifrån socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och annan 

gällande lagstiftning, riktlinjer och rekommendationer inom området. Det teambaserade och 

tvärprofessionella arbetet med ungdomarna i verksamheten skall vara absolut centralt. 

Ingången i arbetet är att samtliga unga som erhåller råd och stöd på mottagningen erbjuds att 

upprätta en samordnad individuell plan (SIP). Ungdomarna och deras anhöriga skall uppleva 

en lättillgänglig och sömlös vård med ett helhetsperspektiv på problembilden.   

 

Mini-Maria ska vara en lättillgänglig mottagningsverksamhet dit unga människor och 

föräldrar söker sig på eget initiativ eller blir hänvisade till för att få råd, stöd och behandling 

för problem rörande riskbruk, skadligt bruk och beroende. Verksamheten skall utgöra ett 

komplement till samhällets övriga resurser. Lättillgängligheten skall ge möjlighet till tidig 

upptäckt och därmed tidiga och förebyggande insatser för att minska risken för beroende, 

omfattande social problematik och större vårdbehov.  

 

Verksamhetens gemensamma centrala uppdrag skall vara inriktat på tidig upptäckt och stöd 

och behandling avseende riskbruk och skadligt bruk av alkohol, droger och spel om pengar. 

När det gäller psykisk ohälsa skall verksamheten behandla ungdomar och unga vuxna som i 

kombination med problematik rörande riskbruk, skadligt bruk och beroende har lindriga 
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psykiska besvär för att exempelvis förhindra att utvecklingskriser övergår i mer omfattande 

psykisk problematik.  

 

De sociala insatserna kan bedrivas på uppdrag av kommunerna genom biståndsbeslut eller 

genom att ungdomar/närstående/övriga samarbetspartners tar en egen direktkontakt med 

verksamheten. Behandlare på Mini-Maria ska vid behov kontakta myndighetsutövande 

socialtjänst i respektive hemkommun. 

 

Insatserna som genomförs inom verksamheten skall vara direkta enskilda behandlande 

insatser men i uppdraget skall även ett mer utåtriktat preventivt arbete ingå. Verksamheten 

planeras att påbörjas i början av 2022.  

 

1.1 Övergripande mål 

Det övergripande målet med verksamheten är att motverka alkohol-, drog- och spelmissbruk 

bland ungdomar upp till 21 år. En utgångspunkt skall vara att nå unga människor i ett tidigt 

skede av riskbruk och skadligt bruk för att förhindra att detta utvecklas till ett beroende, 

allvarlig psykisk ohälsa samt att arbeta hälsofrämjande och förebyggande utifrån en 

tvärprofessionell ansats. 

 

Mini-Maria skall därför vara en lättillgänglig mottagning med tydliga kontaktvägar som är 

anpassade till målgruppen. Mini-Maria skall sträva efter att vara välkänd bland unga och 

deras närstående och att de unga har vetskap om vad de kan få hjälp med på mottagningen. 

Mottagningen skall även vara känd för de professionella och ideella som arbetar med 

ungdomar upp till 21 år; som socialtjänst, skola, hälso- och sjukvård, frivilligorganisationer, 

polis m.fl. 

 

1.2 Uppdrag 

Under Mini-Marias första år i drift, med start 2022, kommer verksamhetens huvudsakliga 

uppdrag och prioritet vara att erbjuda rådgivning och behandling till de enskilda ungdomar 

och deras närstående som söker sig till eller blir hänvisade till mottagningen. I Mini-Marias 

uppdrag över tid skall även ett mer utåtriktat preventivt informationsarbete ingå vilket kan 

komma att påbörjas under första året i drift om utrymme finns. Vidare skall tydlig statistik 

föras gällande drogvanor hos de ungdomar som erbjuds råd och stöd på Mini-Maria.  Statistik 

presenteras årligen i en årsberättelse, för att följa drogvanemönster bland unga i västra 

nämndområdet.   

 

Insatserna till enskilda ungdomar och deras anhöriga kan ske genom: 

 

• Rådgivning och behandling i öppna former, utifrån den unges behov 

• Samtal individuellt, med familj/anhöriga samt i nätverk 

• Behandling enligt manualbaserade metoder enligt rekommendation i 

Socialstyrelsen - Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk 

och beroende  

• Medicinsk behandling och bedömning samt hälsofrämjande insatser 

• Drogtester 
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• Arbeta i samverkan med andra aktörer kring den unga och komplettera 

befintliga resurser och insatser.  

 

Utåtriktat preventiva insatser kan ske genom:  

 

• Konsultativa insatser och rådgivning till professionella  

• Gruppverksamhet i form av föräldrautbildningar och 

informationsträffar för professionella.  

• Utåtriktat informationsarbete som syftar till att förmedla samlad 

kunskap till ungdomar, föräldrar och professionella om bland annat 

droger, trender i drogvanemönster och erfarenheter av rådgivnings- och 

behandlingsinsatser. 

• Utveckling av arbetsformer för tidiga och förebyggande insatser 

• Utveckling av arbetsformer för att möta ungdomars familjer och sociala 

nätverk.  

 

 

Allt arbete på Mini-Maria ska bedrivas utifrån evidensbaserad praktik och utgå från:  

 

• Brukarens nytta, perspektiv och erfarenhet 

• Beprövad erfarenhet inom professionen samt har stöd i vetenskap 

 

 

1.3 Målgrupp 

Målgruppen är ungdomar upp till 21 år som riskerar att utveckla ett beroende eller skadligt 

bruk av alkohol, droger eller spel om pengar, samt deras närstående.  

 

1.4 Statistik och utvärdering 

Utvärdering av de enskilda insatser som utförs på Mini-Maria skall ske systematiskt och 

presenteras årligen. Statistik över ungas drogvanor skall föras och presenteras årligen.    

 

 

2. Verksamhetens förutsättningar 
 

2.1 Huvudmannaskap 

Verksamheten har två huvudmän. Västra Götalandsregionen är huvudman för den del av 

verksamheten som bedrivs enligt hälso- och sjukvårdslagen. Respektive kommun är 

huvudman för den verksamhet som bedrivs enligt socialtjänstlagen. 

Utförare för Västra Götalandsregionens del av verksamheten är förvaltningen Regionhälsan. 

Regionhälsans uppdrag avseende Mini-Maria regleras i vårdöverenskommelse mellan västra 

hälso- och sjukvårdsnämnden och Regionhälsan. 

Verksamhetens samfinansieras. Verksamheten skall drivas i nära samverkan och samarbete 

mellan huvudmännen. De olika huvudmännen ansvarsområden skall vara tydligt uppdelat 

utifrån profession och lagstadgade skyldigheter för respektive huvudman.     
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Vid behovsanalys och lokala förutsättningar ska Västra Götalandsregionen och respektive 

kommun tillsammans komma överens om hur de övergripande målen ska förverkligas. 

 

2.2 Ledningsansvar 

Respektive arbetsgivare/huvudman har ansvar för sin personal och skall svara för att 

verksamheten har en personal- och kompetensstruktur som tillgodoser god vård- och 

omsorgskvalitet, hög patient/klientsäkerhet och främjar kostnadseffektivitet.  

 

2.3 Personal 

Västra Götalandsregionen och respektive kommun ansvarar för sin personal och för att de har 

den utbildning och erfarenhet som krävs för att möta ungas behov och utföra de olika 

arbetsuppgifterna som förekommer utifrån respektive huvudmans ansvarsområden. 

Medicinsk, psykologisk och psykosocial kompetens ska knytas till mottagningen och 

samverka i tvärprofessionella team. Både manlig och kvinnlig personal ska eftersträvas, 

liksom personal av olika etniskt ursprung. Respektive arbetsgivare svarar för att kontinuerlig 

kompetensutveckling sker för personalen. 

 

2.4 Tillgänglighet och valfrihet 

Alla ungdomar, närstående och samarbetspartners skall ha god tillgänglighet till Mini-Maria. 

Mini-Maria skall ha mottagning i lämpliga, anpassade och tillgängliga lokaler. Utbudspunkter 

bör finnas i alla kommuner. Antalet tillgängliga timmar per kommun utgår enligt 

fördelningsnyckel utifrån befolkningsunderlag 13-21 år.  

 

Nedan tabell visar Regionhälsans uträkning av sjuksköterskebemanning per kommun. 

Tillkommer gör även psykolog (totalt 1 tjänst), läkartjänst (totalt 0,2 tjänst) samt chef (totalt 

0,2 tjänst). Kommunerna bemannar upp med kommunal personal motsvarande samma 

tjänstefaktorer som Regionhälsans bemanning av sjuksköterskor. 

 

  

Mottagningen skall vara öppen under dagtid och om möjligt kunna erbjuda kvällsöppet.  

 

Kommuner Befolkningsunderlag 
13-21 år 

Del av antalet 
ungdomar (%) 

Antal timmar/vecka 
per kommun  
4 tjänster ssk 

Bemanning i % 
per kommun 

Kungälv 4 934 12,6 20,16 50 

Stenungssund 3 158 8 12,8 32 

Lilla Edet 1 350 3,4 5,44 15 

Ale 3 544 9 14,4 38 

Lerum 5 326 13,5 21,6 50 

Alingsås 4 414 11,2 17,92 45 

Partille 4 417 11,2 17,92 45 

Mölndal 7 429 18,9 30,24 80 

Härryda 4 786 12,2 19,52 45 

Summa 39 358 100 160 400 
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Mini-Maria skall vara flexibel och kunna möta ungdomar och närstående som har svårigheter 

att ta sig till mottagningen och erbjuda digitalt möte som komplement. Ungdomarna eller 

familjerna ska själva kunna välja mottagning oavsett var de är folkbokförda.  

 

Mini-Maria skall ha en tillgänglig och informativ hemsida. Hemsidan skall innehålla 

uppdaterad information om verksamheten, stödet som erbjuds, öppettider, relevanta länkar 

och kontaktaktvägar till verksamheten. Via hemsidan skall chattfunktion finnas där personal 

på Mini-Maria finns tillgänglig för att svara på frågor från ungdomar och anhöriga på angivna 

tider varje vecka. 

 

Verksamheten ska även kunna nås per telefon och e-post under sina öppettider. Möjlighet att 

lämna meddelade skall finnas. Besökare skall kunna lämna återbud till besök via telefon eller 

e-post. 

 

2.5 Dokumentation och kvalitetssäkring 

Alla insatser på Mini-Maria ska dokumenteras enligt gällande lagstiftning för respektive 

huvudman. 

 

Dokumentationen av verksamheten följer av det kvalitetssystem som huvudmännen beslutar 

skall gälla för att tillgodose uppföljningskrav, kvalitetssäkring och fortsatt utveckling av 

verksamheten. 

 

3. Verksamheten vid Mini-Maria 

 
3.1 Verksamheten 

Verksamheten skall tillhandahålla en god och säker vård på lika villkor oavsett den unges 

kön, ålder, funktionsnedsättning, social position, etnisk och religiös tillhörighet eller sexuell 

läggning. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för de enskildes 

värdighet. Verksamheten ska präglas av hög etisk medvetenhet. 

 

Personalen vid Mini-Maria skall identifiera, möta och behandla ungdomar med problem 

rörande riskbruk, skadligt bruk och beroende av alkohol, droger samt spel om pengar i en 

öppen tillåtande miljö. Ungdomar som söker sig till verksamheten ska kunna känna sig sedda, 

trygga och tillitsfulla i mötet med personalen och känna att deras frågor och problem blir 

respekterade och tagna på allvar. 

 

Verksamheten skall präglas av en tvärprofessionell helhetssyn på ungdomens och familjens 

situation – och även övrigt på socialt nätverk, privat och professionellt. Tvärprofessionellt 

teamarbete och samverkan är grunden i arbetet. De tvärprofessionella teamen skall ha ett 

gemensamt förhållningssätt, men utifrån olika grundutbildningar och perspektiv närma sig 

varje ung person och familj utifrån sin respektive kompetens. Arbetssättet är stödjande, 

utbildande och inkluderande. Arbetet skall bedrivas utifrån samarbete i team såväl inom 

mottagningen som ute i samhället. 
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3.2 Kompetens 

De tvärprofessionella kompetenserna är en av grunderna i Mini-Marias arbete. 

Grundkompetensen ska bestå av professionerna socionom, sjuksköterska, läkare och 

psykolog. För att kunna möta ungdomar utifrån deras behov och förutsättningar kräver 

uppdraget specifik kompetens och erfarenhet om ungdomars sociala och psykologiska 

utveckling. Missbrukskompetens och ett psykiatriperspektiv är nödvändigt för att förstå den 

grundläggande problematiken. 

 

 

4. Samverkan 

 

Mini-Marias verksamhet bygger på samverkan och samarbete mellan huvudmännen. Utöver 

det kommer samarbete och samordning med andra insatser i samhället att vara en viktig del 

för att tillgodose ungdomars behov och ska utgöra en grund för verksamheten. Mini-Maria 

ska samverka med socialtjänst, skola, ungdomsmottagning, hälso- och sjukvård, 

frivilligorganisationer, polis med flera 

 

4.1 Samordningsgrupp 

En samordningsgrupp ska inrättas för Mini-Maria i västra nämndområdet. 

Samordningsgruppen har löpande dialog om verksamhetens mål, inriktning och kvalitet. 

Justeringar av verksamhetsbeskrivningen ska godkännas av samordningsgruppen för att träda 

i kraft. Större förändringar ska förankras hos avtalsparterna. 

 

Ett särskilt dokument tas fram om samordningsgruppens uppdrag. 

 

5. Verksamhetens insatser och resultat 
 

Mini-Maria skall arbeta med ett kontinuerligt utvecklingsarbete/förändringsarbete i vardagen, 

som syftar till att förbättra verksamheten utifrån målgruppens behov. 

 

Mini-Maria ska utvärdera och synliggöra sitt arbete och sitt resultat för personal, brukare och 

omvärld. Verksamheten ska årligen lämna en verksamhetsbeskrivning och årsberättelse till 

sina huvudmän. 

 

Verksamheten skall årligen följas upp utifrån olika perspektiv: 

• Brukar- och invånarperspektiv 

• Tillgänglighetsperspektiv 

• Verksamhetsperspektiv 

• Personalperspektiv 

• Ekonomiskt perspektiv 

 

Uppföljningen ska utformas av verksamheten tillsammans med representanter för 

uppdragsgivarna. Förutom den professionella bedömningen skall brukarnas synpunkter 

efterfrågas. 
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MiniMaria - Ekonomisk kalkyl

Budget*) Kostnader i tkr Kungälv

Socionom (2,07 tjänster) 1,502 365

Chef (17 % tjänst) 159 39

Övriga personalkostnader 25 6

Hyreskostnad inkl städ 300 73

IT-kostnader inkl. Licens UngDok 75 18

Övriga kostnader inkl. TeleQ drift 155 38

Summa 2,216 538

*) För flertalet av kostnadern saknas specifikt underlag och de är därmed översiktligt uppskattade. 
Bland annat är lokalfrågan delvis olöst. 

Kommuner
Befolkningsunderlag

(13-21 år)
Del av antalet
ungdomar (%)

Budget per
kommun

Kungälv 4,934 24.3% 538

Stenungsund 3,158 15.5% 343

Mölndal 7,429 36.6% 811

Härryda 4,786 23.6% 523

Summa 20,307 100.0% 2,216
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Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2019-11-13 
Sida  1 (1) 
 

KOMMUNSTYRELSEN 

 

Justeras sign 

 

 § 381/2019 

Modellbeskrivning för Livsstilsmottagningar i SIMBA-området (Dnr 
KS2019/1357) 

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden gav den 28 mars 2019, i samband med att modell-
beskrivning för socialmedicinska mottagningar och uppföljningsplan i SIMBA-området antogs, 
ett nytt uppdrag att Koncernkontoret i samverkan med SIMBA och kommunerna Kungälv, 
Ale, Stenungsund och Tjörn arbeta fram en modellbeskrivning och uppföljningsplan för 
integrerad verksamhet för den yngre målgruppen med missbruk och beroendeproblematik, så 
kallad ”Mini Maria verksamhet” under våren 2019. 

 
Syfte med uppdraget var att arbeta fram en modellbeskrivning samt utveckla en 
uppföljningsplan för integrerad verksamhet för den yngre målgruppen med missbruk och 
beroendeproblematik, våren 2019. Mottagningarna kan benämnas ”Livsstilsmottagning för 
unga” då syftet med mottagningarna är att vända sig till unga som vill förändra sina alkohol 
och/eller drogvanor och vara ett stöd för barn, unga och unga vuxna att förändra hela sin 
livssituation. 
 
Förvaltningen föreslås kommunstyrelsen att anta modellbeskrivning för Livsstilsmottagningar i 
SIMBA-området. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Modellbeskrivning för Livsstilsmottagningar i SIMBA-området 2019-09-06 
Bilaga Inriktningsdokument livsstilsmottagningar barn ungdomar och unga vuxna 2019-09-06 
Bilaga Modellbeskrivning och uppföljningsplan - Livsstilsmottagning  för barn och unga 2019-
09-06 
Bilaga SIMBA-skrivelse_modellbeskrivning för Livsstilsmottagningar 2019-09-06 
Bilaga Protokollsutdrag - Utskottet för Trygghet och stöd - 16 oktober 2019 2019-09-06 
Protokollsutdrag - Modellbeskrivning för Livsstilsmottagningar i SIMBA-området - Utskottet 
för Trygghet och stöd  

Beslut   

1. Modellbeskrivning för Livsstilsmottagningar i SIMBA-området antas. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  
__________ 
 
Expedieras till:   

För kännedom till: 
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Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-06-15

Handläggarens namn
Andreas Forsner

2022-06-08

Svar på remiss - förslag lokala sjötrafikföreskrifter i Kungälvs
kommun (Dnr KS2022/1150-2)

Sammanfattning

Länsstyrelsen har inkommit med en remiss för yttrande om förslag till lokala sjötrafikföreskrifter i
Kungälvs kommun. Länsstyrelsen har fått in ett önskemål om lokala sjötrafikföreskrifter vid Lilla
Fjellsholmen. Sökanden är ordföranden i Lilla Fjellsholmens Samfällighetsförening.

Önskemålet är en fartbegränsning i sundet mellan Lilla och Stora Fjellsholmen där båtar passerar i
hög fart i anslutning till badplats, bryggor och båtplatser. Det finns risk för olyckor och svallet bidrar
till hårt slitage på bryggor och båtar.

Förvaltningen bedömer att det finns behov av lokal sjötrafikföreskrift i form av fartbegränsning och
uppmuntrar förslaget.

Förslag till beslut
Kungälvs kommun tillstyrker förslaget om lokala sjötrafikföreskrifter
Ärendet justeras omedelbart

Juridisk bedömning

Lokala sjötrafikföreskrifter meddelas av Länsstyrelsen och kommunen ges möjlighet till yttrande
eftersom området ligger inom kommun Kungälvs kommun.

Förvaltningens bedömning

Länsstyrelsen har inkommit med en remiss för yttrande om förslag till lokala sjötrafikföreskrifter i
Kungälvs kommun. Länsstyrelsen har fått in ett önskemål om lokala sjötrafikföreskrifter vid Lilla
Fjellsholmen. Sökanden är ordföranden i Lilla Fjellsholmens Samfällighetsförening.

Önskemålet är en fartbegränsning i sundet mellan Lilla och Stora Fjellsholmen där båtar passerar i
hög fart i anslutning till badplats, bryggor och båtplatser. Det finns risk för olyckor och svallet bidrar
till hårt slitage på bryggor och båtar.

Förvaltningen bedömer att det finns behov av lokal sjötrafikföreskrift i form av fartbegränsning och
uppmuntrar förslaget.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål

Ärendet har ingen koppling till de politiska målen.
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Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Ärendet har koppling till de globala målen om god hälsa och välbefinnande samt hållbara städer 
och samhällen.
 

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Inget politiskt styrdokument bedöms vara relevant i ärendet. 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Förslaget om fartbegränsning bedöms vara ett positivt ur ett medborgarperspektiv och innebära en 
högre säkerhet och trivsel för boende, badande och besökare på Lilla Fjellsholmen. 

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

Ekonomisk bedömning
Ärendet innebär ingen ekonomisk konsekvens för Kungälvs kommun. 

Förslag till beslut
1. Kungälvs kommun tillstyrker förslaget om lokala sjötrafikföreskrifter
2. Ärendet justeras omedelbart

Anders Holm Eva-Lena Rydqvist
Sektorchef Samhälle och utveckling Enhetschef Hamn

Expedieras till: 

För kännedom till:
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From:                                 Länsstyrelsen i Västra Götalands Län
Sent:                                  Wed, 25 May 2022 07:54:01 +0000
To:                                      sjofart@transportstyrelsen.se; Sjöfartsverket; registrator@kustbevakningen.se; 
registrator.vast@polisen.se; Kungälvs kommun
Subject:                             Begäran om yttrande, sjötrafik i Kungälvs kommun 26997-2021
Attachments:                   Fartbegränsning.msg(17853766) (0)_TMP.pdf
Categories:                       SANDRA

Hej! Bifogade handlingar om förslag lokala sjötrafikföreskrifter i Kungälvs kommun överlämnas för 
yttrande. 
 
Länsstyrelsen uppskattar att ni lämnar ert yttrande via vår e-tjänst komplettering eller yttrande i ärende 
eller via e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se 
 
Hänvisa till Länsstyrelsens diarienummer 26997-2021. 
 
Svar önskas senast den 16 juni 2022. 
 
Tack! 
_______________________________ 
Fredrik Hilmersson
Handläggare
Samhällsavdelningen
Länsstyrelsen Västra Götaland
  
010-224 54 12 

fredrik.hilmersson@lansstyrelsen.se 
  
Växel 010-224 40 00 
vastragotaland@lansstyrelsen.se 
lansstyrelsen.se/vastragotaland 
  
Så hanterar vi dina personuppgifter 
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Från:                                  "Kenth Almqvist" <kenth.almqvist@ocs.se>
Skickat:                             Fri, 4 Jun 2021 12:23:12 +0100
Till:                                     "Länsstyrelsen i Västra Götalands Län" <vastragotaland@lansstyrelsen.se>
Ämne:                               Fartbegränsning

Hej

Mitt namn är Kenth Almqvist och jag är ordförande i Lilla Fjellsholmens Samfällighetsförening.

Lilla Fjellsholmen (f.d. Trälen) är en liten ö med fast broförbindelse där det har etablerats 74 st fritidshus 
och en bostadsrättsförening med 11 st lägenheter.
Vid sydvästra sidan är det bryggor med sjöbodar och tillhörande båtplatser.

Då många badar vid stranden och från bryggorna så upplever vi en stor risk med att en olycka inträffar då 
båtar passerar i sundet mellan Lilla Fjellsholmen och Stora Fjellsholmen i väldigt hög fart, det är ingen 
fartbegränsning i området. Likaså har vi hårt slitage mot bryggor och båtar av svall.

Vi har ett starkt önskemål om fartbegränsning och undrar hur vi kan gå tillväga för att ansöka om detta.

Bifogar länk i Google maps samt bilder över området, rött område är det område som vi önskar 
fartbegränsas till 5 knop.

https://www.google.se/maps/@57.8273145,11.7063531,16z?hl=en-GB&authuser=0

Med vänliga hälsningar

Kenth Almqvist
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Best regards 

Kenth Almqvist
Managing Director, CEO 

OCS OVERHEAD CONVEYOR SYSTEM AB
Stormgatan 9
SE-504 64 Borå

s

Phone: +46 33 23 34 40
Direct: +46 33 23 34 48
Mobile: +46 707 20 06 09

www.ocs.se
Sign up for OCS 
newsletter
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Part of Axel Johnson International 
CONFIDENTIALITY AND COPYRIGHT NOTICE
This document is confidential. It is protected by trade secrets laws and copyright. 
The document may not be copied or distributed to third parties in any form and no part of its contents may be disclosed to third parties. 
Violation of said laws may result in punishment and liability
[ocsshort]
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1. Inledning
Syftet med det enhetliga systemet för föreningshyror och taxor skapar tydlighet och
en hållbar och effektiv användning av lokalerna för dem som hyr kommunens lokaler.
Vidare skapas även transparens i likvärdighet avseende kostnader för de olika
föreningarna. Modellen för hyror och taxor är framtaget i dialog med de ideella
föreningarna i Kungälvs kommun.

Från och med 1 januari 2024 indexuppräknas hyror och taxor enligt KPI:s fastställda
tal 1980 lika med 100 och oktober månad året innan är basmånad.

2. Generella principer för taxor för Kvarnkullen, Marstrands
rådhus, övriga lokaler och idrottsanläggningar

Princip 1  - icke föreningsförlagd verksamhet (barn, unga tillsammans med vuxen,
exempelvis läxläsning, pyssel, ej fester)  0 kr/timme

Princip 2 - pensionärsverksamhet inom Kungälvs kommun  100 kr/timme

Princip 3 - ideella verksamheter för barn/unga (icke kommersiella aktiviteter) inom
Kungälvs kommun  100 kr/timme

Princip 4 - ideella verksamheter för vuxna inom Kungälvs kommun  250 kr/timme

Princip 5 - fester och sammankomster för ideella föreningar  400 kr/timmen

Princip 6 - offentliga aktörer (tex stat, region, övr kommuner) samt icke kommersiella
verksamheter (tex bostadsrättsföreningar)  600 kr/timme

Princip 7 - kvadratmetertaxa för avtal egen föreningslokal (t ex kansli, förråd, arkiv
mm)  350kr/m2/år, 300kr/m2/år för källarlokal.

3. Taxor

Kvarnkullen

Taxa 1  - icke föreningsförlagd verksamhet (barn, unga tillsammans med vuxen,
exempelvis läxläsning, pyssel, ej fester)  0kr/timme

Taxa 2 - pensionärsverksamhet inom Kungälvs kommun  100 kr/timme
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Taxa 3 - ideella verksamheter för barn/unga (icke kommersiella aktiviteter) inom
Kungälvs kommun  100 kr/timme

Taxa 4 - ideella verksamheter för vuxna inom Kungälvs kommun  250 kr/timme

Taxa 5 - offentliga aktörer (till exempel stat, region, övriga kommuner) samt icke
kommersiella verksamheter (till exempel bostadsrättsföreningar)  600 kr/timme

Taxa 6 - kvadratmetertaxa för avtal egen föreningslokal (till exempel kansli, förråd,
arkiv mm)  350kr/m2/år, 300kr/m2/år för källarlokal.

Taxa 7 - fester och sammankomster för ideella föreningar stora salen på Kvarnkullen
500 kr/timmen

Taxa 8 - fester och sammankomster för ideella föreningar lilla salen på Kvarnkullen
400 kr/timmen

Taxa 9 - privata och kommersiella organisationer som ordnar i fester och
sammankomster stora salen på Kvarnkullen  1000 kr/timme

Taxa 10 - privata och kommersiella organisationer som ordnar i fester och
sammankomster lilla salen på Kvarnkullen  800 kr/timme

Taxa 11  – mindre mötesrum på Kvarnkullen ideell föreningsverksamhet inom
Kungälvs kommun  100 kr/timme

Taxa 12 – mindre mötesrum på Kvarnkullen offentliga aktörer (tex stat, region, övriga
kommuner) och kommersiell verksamhet  300 kr/timme

Marstrands rådhus

Taxa 13 - icke föreningsförlagd verksamhet (barn, unga tillsammans med vuxen,
exempelvis läxläsning, pyssel, ej fester)  0kr/timme

Taxa 14 - pensionärsverksamhet inom Kungälvs kommun  100 kr/timme

Taxa 15 - ideella verksamheter för barn/unga (icke kommersiella aktiviteter) inom
Kungälvs kommun  100 kr/timme

Taxa 16 - ideella verksamheter för vuxna inom Kungälvs kommun  250 kr/timme

Taxa 17 - offentliga aktörer (till exempel stat, region, övriga kommuner) samt icke
kommersiella verksamheter (tex bostadsrättsföreningar)  600 kr/timme

Taxa 18 - kvadratmetertaxa för avtal egen föreningslokal (till exempel kansli, förråd,
arkiv mm)  350kr/m2/år, 300kr/m2/år för källarlokal.

Taxa 19 – mindre mötesrum på Marstrands rådhus ideell föreningsverksamhet inom
Kungälvs kommun  100 kr/timme
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Taxa 20 – mindre mötesrum på Marstrands rådhus offentliga aktörer (till exempel
stat, region, övriga kommuner) och kommersiell verksamhet  300 kr/timme

Taxa 21  - fester och sammankomster för ideella föreningar Kristallsalen på
Marstrands rådhus  700 kr/timmen

Taxa 22 - privata och kommersiella organisationer som ordnar i fester och
sammankomster Kristallsalen på Marstrands rådhus  1000 kr/timme

Helg

Taxa 23 – helgtaxa Kvarnkullens stora sal (större evenemang exempelvis bröllop)  10
000kr/helg

Taxa 24 – helgtaxa Kristallsalen på Marstrands rådhus (större evenemang
exempelvis bröllop)  15 000kr/helg
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Handläggarens namn
Karolina Lovric
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Hyror och taxor för kommunens lokaler (Dnr KS2022/1170-1)

Sammanfattning

Idag saknar kommunen ett enhetligt system för hantering av hyror och taxor i kommunens lokaler.
Föreningar inom kommunen hyr lokaler på mycket olika villkor,  det råder dessutom oklarheter i vilka
ytor som ingår i avtalen:

- Hyresavtal som ger hyresgästen allt ansvar för skötsel, underhåll och drift med en mycket låg
hyra eller helt hyresfritt.

- Hyresavtal som är baserade på en marknadshyra.
- Helt hyresfria lokaler.
- Mediakostnader ingår i vissa avtal medan det i andra avtal ligger helt utanför och hyresgästen

skall själv svara för kostnaderna.

Uppdrag (dnr KS2022/0360):
Den 13 december 2021 fick kommundirektören i uppdrag utifrån behovet av ett samlat system för
hyror och taxor, kommunfullmäktiges mål, resultatmål och lagda befintliga uppdrag och åtaganden:

att återkomma till kommunstyrelsen med en samlad redovisning och förslag till ett mer
samlat system av hantering gällande såväl föreningar som företag som hyr eller arrenderar
eller på annat sätt nyttjar kommunens fastigheter, lokaler för sin verksamhet över tid
att återkomma med mer samlat och tydligt stöd som i dessa falla kan hanteras eller
behövs, inte minst för att säkra de verksamheter som kan betecknas som särdeles av stark
ideell art och bedrivs i föreningsverksamhet.

Inom ramen för detta arbete har förvaltningen tagit fram förslag på principer och hyresnivåer för
taxor. Det bör noteras att arrenden ej hanteras i taxor och hyror för lokaler och byggnader.
Förslagen är i enlighet med kommunallagens likställighets- och självkostnadsprinciper. Syftet med
det enhetliga systemet för föreningshyror och taxor skapar tydlighet och en hållbar och effektiv
användning av lokalerna för dem som hyr kommunens lokaler. Vidare skapas även transparens i
likvärdighet avseende kostnader för de olika föreningarna. Förslaget är framtaget i dialog med
föreningar.

Genom införande av nya modellen för hyror och taxor för ideella föreningar fasas tidigare modell för
marknadsmässiga hyror ut i kommunen.

Förslag till taxenivåer och system för bokning och hyror av Kungälvs kommuns lokaler

Generella principer för taxor för Kvarnkullen, Marstrands rådhus, övriga lokaler och
idrottsanläggningar

Princip 1 - icke föreningsförlagd verksamhet (barn, unga tillsammans med vuxen,
exempelvis läxläsning, pyssel, ej fester) 0 kr/timme
Princip 2 - pensionärsverksamhet inom Kungälvs kommun 100 kr/timme
Princip 3 - ideella verksamheter för barn/unga (icke kommersiella aktiviteter) inom
Kungälvs kommun 100 kr/timme
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 Princip 4 - ideella verksamheter för vuxna inom Kungälvs kommun 250 kr/timme
 Princip 5 - fester och sammankomster för ideella föreningar 400 kr/timmen
 Princip 6 - offentliga aktörer (tex stat, region, övr kommuner) samt icke kommersiella 

verksamheter (tex bostadsrättsföreningar) 600 kr/timme
 Princip 7 - kvadratmetertaxa för avtal egen föreningslokal (t ex kansli, förråd, arkiv mm) 

350kr/m2/år, 300kr/m2/år för källarlokal. 

Förslag på taxenivåer

Kvarnkullen
 Taxa 1 - icke föreningsförlagd verksamhet (barn, unga tillsammans med vuxen, exempelvis 

läxläsning, pyssel, ej fester) 0kr/timme
 Taxa 2 - pensionärsverksamhet inom Kungälvs kommun 100 kr/timme
 Taxa 3 - ideella verksamheter för barn/unga (icke kommersiella aktiviteter) inom Kungälvs 

kommun 100 kr/timme
 Taxa 4 - ideella verksamheter för vuxna inom Kungälvs kommun 250 kr/timme
 Taxa 5 - offentliga aktörer (t ex stat, region, övr kommuner) samt icke kommersiella 

verksamheter (tex bostadsrättsföreningar) 600 kr/timme
 Taxa 6 - kvadratmetertaxa för avtal egen föreningslokal (t ex kansli, förråd, arkiv mm) 

350kr/m2/år, 300kr/m2/år för källarlokal. 
 Taxa 7 - fester och sammankomster för ideella föreningar stora salen på Kvarnkullen 500 

kr/timmen
 Taxa 8 - fester och sammankomster för ideella föreningar lilla salen på Kvarnkullen 400 

kr/timmen
 Taxa 9 - privata och kommersiella organisationer som ordnar i fester och sammankomster 

stora salen på Kvarnkullen 1000 kr/timme
 Taxa 10 - privata och kommersiella organisationer som ordnar i fester och sammankomster 

lilla salen på Kvarnkullen 800 kr/timme
 Taxa 11 – mindre mötesrum på Kvarnkullen ideell föreningsverksamhet inom Kungälvs 

kommun 100 kr/timme 
 Taxa 12 – mindre mötesrum på Kvarnkullen offentliga aktörer (tex stat, region, övr 

kommuner) och kommersiell verksamhet 300 kr/timme

Marstrands rådhus 
 Taxa 13 - icke föreningsförlagd verksamhet (barn, unga tillsammans med vuxen, 

exempelvis läxläsning, pyssel, ej fester) 0kr/timme
 Taxa 14 - pensionärsverksamhet inom Kungälvs kommun 100 kr/timme
 Taxa 15 - ideella verksamheter för barn/unga (icke kommersiella aktiviteter) inom Kungälvs 

kommun 100 kr/timme
 Taxa 16 - ideella verksamheter för vuxna inom Kungälvs kommun 250 kr/timme
 Taxa 17 - offentliga aktörer ( tex stat, region, övr kommuner) samt icke kommersiella 

verksamheter (tex bostadsrättsföreningar) 600 kr/timme
 Taxa 18 - kvadratmetertaxa för avtal egen föreningslokal (t ex kansli, förråd, arkiv mm) 

350kr/m2/år, 300kr/m2/år för källarlokal. 
 Taxa 19 – mindre mötesrum på Marstrands rådhus ideell föreningsverksamhet inom 

Kungälvs kommun 100 kr/timme
 Taxa 20 – mindre mötesrum på Marstrands rådhus offentliga aktörer (tex stat, region, övr 

kommuner) och kommersiell verksamhet 300 kr/timme
 Taxa 21- fester och sammankomster för ideella föreningar Kristallsalen på Marstrands 

rådhus 700 kr/timmen
 Taxa 22 - privata och kommersiella organisationer som ordnar i fester och sammankomster 

Kristallsalen på Marstrands rådhus 1000 kr/timme

Helg 
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 Taxa 23 – helgtaxa Kvarnkullens stora sal (större evenemang exempelvis bröllop) 
10 000kr/helg

 Taxa 24 – helgtaxa Kristallsalen på Marstrands rådhus (större evenemang exempelvis 
bröllop) 15 000kr/helg

Från och med 1 januari 2024 indexuppräknas hyror och taxor enligt KPI:s fastställda tal 1980 lika 
med 100 och oktober månad året innan är basmånad. 

Hyra for Sportfiskeklubben Svingeln
Föreningen har idag ett avtal där de är ansvariga för all skötsel, underhåll och drift av byggnaderna 
och har som motprestation en låg hyra. Förvaltningen bedömer att byggnaderna inte ska omfattas 
av det nya förslaget på grund av att de är mycket svårtillgängligt belägna. Det finns inga bilvägar för 
att nå fastigheten utan den är endast tillgänglig från havet eller genom en längre promenad, först 
på en mindre väg sedan genom naturen över klippor. Förvaltningsmässigt skulle det bli ett mycket 
dyrt objekt för kommunen. 

Förslag till kommunfullmäktige 
1. Hyra och taxa för kommunens lokaler antas enligt förslag. 
2. Beslutet gäller från och med 2022-07-01.
3. Från och med 1 januari 2024 indexuppräknas hyror och taxor enligt KPI:s fastställda 

tal 1980 lika med 100 och oktober månad är basmånad. 
4. Beslut Nya taxor fritidsanläggningar, dnr KS2018/1546 (beslut KF § 275/2018) upphör 

att gälla. 
5. Taxa Kvarnkullen, dnr KS2018/1366 (beslut KF § 209/2018) upphör att gälla.  
6. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Juridisk bedömning 
Kommunallagens 2 kap. 3§ fastställer att kommuner och regioner ska behandla sina medlemmar 
lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Enligt 2 kap. 5 § kommunallagen får kommuner 
ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. §6 förtydligar däremot att får 
kommuner inte ta ut högre avgifter än vad som motsvarar kostnaderna för de tjänster eller 
nyttigheter som de tillhandahåller.
 

Förvaltningens bedömning
I dagsläget finns det inte en enhetlig hantering av uthyrning av lokaler till föreningar och en enhetlig 
taxa saknas. Föreningar hanteras olika, där vissa har egna lokalavtal med Kungälvs kommun 
medan andra bokar lokaler per timma. Taxor och hyresnivåer för lokalerna varierar. Det finns 
föreningar som hyr egna lokaler men inte har skrivna avtal eller hyr lokaler men har 0 kronor i hyra. 
Det råder även oklarheter i vilka ytor som ingår i avtalen. Det förekommer även att föreningar utan 
skriftliga hyresavtal, hyr ut kommunens lokaler i andra hand för andra aktiviteter som ryms inte 
inom föreningens ursprungliga ändamål och får intäkten. Vid avsaknad av skriftliga avtal för en lokal 
eller vid andrahandsuthyrning som kommunen inte godkänt gäller inte kommunens försäkringar för 
lokalen och vid en eventuell olycka (brand, översvämning mm) är ansvarsfördelningen otydlig. 
Om föreningarna har ansvaret för underhåll, skötsel och drift blir detta inte en prioriterad fråga för 
dem utan de väljer ofta att prioritera verksamheten. Vilket kan innebära att fastighetens underhåll 
inte sköts på det sätt som varit avtalat. Ofta saknas kompetens i föreningarna att ta ansvar för 
fastighetsunderhåll. 

Den 13 december 2021 fick kommundirektören i uppdrag:
 Att återkomma till kommunstyrelsen med en samlad redovisning och förslag till ett mer 

samlat system av hantering gällande såväl föreningar som företag som hyr eller arrenderar 
eller på annat sätt nyttjar kommunens fastigheter, lokaler för sin verksamhet över tid 



4 (8)

 Att återkomma med mer samlat och tydligt stöd som i dessa fall kan hanteras eller behövs, 
inte minst för att säkra de verksamheter som kan betecknas som särdeles av stark ideell 
art och bedrivs i föreningsverksamhet. 

 Återkoppling av uppdraget sker till kommunstyrelsen vid ordinarie rapporteringstillfällen 
under 2022.

Ny modell för hyror och taxor
Ny modell för hyror och taxor innebär att kommunen får en överblick över, och struktur för, vilka 
föreningar som hyr lokaler samt vilka ytor föreningarna disponerar. Om ansvaret för skötsel, 
underhåll och drift flyttas över till kommunen skapas en större överblick över kommunens 
fastighetsinnehav samt i vilket skick det är och behovet av underhåll. 

Ett informationsmöte dit samtliga hyresgäster var inbjudna hölls den 26 april 2022 där 
hyresgästerna informerades i stora drag om vilka förändringar som var förestående. En stor 
majoritet var positiva till förändringen men det fanns dock enstaka föreningar som önskade fortsatt 
dialog och förhandling. 

Kommundirektören gav i uppdrag till fastighetscontroller att under maj 2022 boka enskilt möte med 
samtliga föreningar och informera och föra dialog om den nya modellen för hyror och taxor. Mötena 
har genomförts och föreningarna har fått information, fått möjlighet att ställa frågor och de hyrda 
ytorna har fastställts på planritning. Nedan följer en sammanställning av mötena med 
hyresgästerna: 

PRO, Diabetesförbundet samt Synskadades förening
Föreningarna hyr lokaler i Kvarnkullen. Efter mötet med föreningarna, där de fått mer information 
om deras specifika förutsättningar, föreningen godtar förslaget. 

Marstrands Hembygdsförening och Rådhusets intresseförening
Enligt avtal hyr föreningarna idag 2 lokaler men nyttjar hela byggnaden samt närliggande byggnad 
där ett hembygdsmuseum är beläget. 
Bygganden där museet är beläget kommer att få nyttjas av hembygdsföreningen utan ersättning 
under förutsättningen att Marstrands hembygdsförening bemannar lokalen vid öppettider samt 
sköter enklare skötselåtgärder i lokalen. 
Förändringen innebär att kommunen tar över uthyrningen av Rådhuset. Föreningen godtar 
förslaget.

Kungälvs ishockeyklubb
Föreningen nyttjar mycket mer yta än vad som debiterats för. Det finns idag inget avtal som reglerar 
hyresförhållandet, styrelsen ser positivt på att hyresförhållanden regleras i avtal. Föreningen får en 
höjd hyra men godtar förslaget.

King River Radio Club
Hyresgästen hyr en byggnad i Skälebräcke där verksamheten bedrivs. Föreningen lämnar del av 
yta de idag nyttjar. Föreningen godtar förslaget.

Boxningsklubben
Föreningen hyr en källarlokal i idrottshallen. Enligt tidigare avtal har föreningen avsagt sig rätten till 
föreningsbidrag i kompensation mot att hyran ligger på en lägre nivå. Enligt den nya modellen för 
hyror och taxor kommer föreningen att vara, i likhet med andra föreningar, berättigad till 
föreningsbidrag. Dock innebär lokalens utformning att den inte kan nyttjas av andra föreningar eller 
verksamheter. Därmed föreslår förvaltningen att föreningen initialt får en anpassad hyra under en 
övergångsperiod. Detta är under förutsättning att det sökta och beviljade föreningsbidraget inte 
överstiger den anpassade hyran. 

Handbollsklubben 
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Föreningen disponerar betydligt mer yta än vad som ryms i gällande avtal. Föreningen ser det som 
en fördel att ytan fastställs. Föreningen godtar förslaget.

Kungälvs simsällskap 
Föreningen saknar idag ett avtal som reglerar villkoren för uthyrningen. Föreningen godtar 
förslaget.

KAIK
Föreningen godtar förslaget.

Nordkrokens Intresseförening (Sundhammar) 
Föreningen har idag ett avtal där de ansvarar för allt underhåll, skötsel, drift och 
andrahandsuthyrning av fastigheten. Enligt överenskommelse med föreningens styrelse föreningen 
godtar förslaget.

Motorklubben
Föreningen har idag allt ansvar för drift, underhåll och skötsel och har som motprestation en låg 
hyra. Styrelsen har förståelse för förändringen och godtar förslaget.

KF Länken
Föreningen har idag ett avtal till en hyresnivå som de inte har kunnat betala, sektor Trygghet och 
stöd har gett föreningen ekonomiskt bidrag. Föreningen godtar förslaget.

IFK Kungälv
Föreningen saknar idag ett avtal som reglerar uthyrningen av lokalen. Föreningen godtar förslaget.

YKK
Idag har föreningen inget avtal som reglerar uthyrningen. Föreningen godtar förslaget.

Sportfiskeklubben Svingeln
Föreningen har ett avtal där de är ansvariga för all skötsel, underhåll och drift av byggnaderna och 
har som motprestation en låg hyra. Styrelsen menar att en ökning av hyran blir svår att hantera för 
föreningen. Styrelsen godtar överenskommelsen. 

Förslag är att denna byggnad inte omfattas av den nya modellen för hyror och taxor på grund av att 
den är mycket svårtillgängligt belägen, det finns inga bilvägar för att nå fastigheten utan den är 
endast tillgänglig från havet eller genom en längre promenad, först på en mindre väg sedan genom 
naturen över klippor. Förvaltningsmässigt skulle det bli ett mycket dyrt objekt. 

Förslag till taxenivåer och system för bokning och hyror av Kungälvs kommuns lokaler

Generella principer för taxor för Kvarnkullen, Marstrands rådhus, övriga lokaler och 
idrottsanläggningar

 Princip 1 - icke föreningsförlagd verksamhet (barn, unga tillsammans med vuxen, 
exempelvis läxläsning, pyssel, ej fester) 0 kr/timme

 Princip 2 - pensionärsverksamhet inom Kungälvs kommun 100 kr/timme
 Princip 3 - ideella verksamheter för barn/unga (icke kommersiella aktiviteter) inom 

Kungälvs kommun 100 kr/timme
 Princip 4 - ideella verksamheter för vuxna inom Kungälvs kommun 250 kr/timme
 Princip 5 - fester och sammankomster för ideella föreningar 400 kr/timmen
 Princip 6 - offentliga aktörer (tex stat, region och övriga kommuner) samt icke kommersiella 

verksamheter (tex bostadsrättsföreningar) 600 kr/timme
 Princip 7 - kvadratmetertaxa för avtal egen föreningslokal (t ex kansli, förråd, arkiv mm) 

350kr/m2/år, 300kr/m2/år för källarlokal. 

Förslag på taxenivåer
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Kvarnkullen
 Taxa 1 - icke föreningsförlagd verksamhet (barn, unga tillsammans med vuxen, exempelvis 

läxläsning, pyssel, ej fester) 0kr/timme
 Taxa 2 - pensionärsverksamhet inom Kungälvs kommun 100 kr/timme
 Taxa 3 - ideella verksamheter för barn/unga (icke kommersiella aktiviteter) inom Kungälvs 

kommun 100 kr/timme
 Taxa 4 - ideella verksamheter för vuxna inom Kungälvs kommun 250 kr/timme
 Taxa 5 - offentliga aktörer (t ex stat, region och övriga kommuner) samt icke kommersiella 

verksamheter (tex bostadsrättsföreningar) 600 kr/timme
 Taxa 6 - kvadratmetertaxa för avtal egen föreningslokal (t ex kansli, förråd, arkiv mm) 

350kr/m2/år, 300kr/m2/år för källarlokal. 
 Taxa 7 - fester och sammankomster för ideella föreningar stora salen på Kvarnkullen 500 

kr/timmen
 Taxa 8 - fester och sammankomster för ideella föreningar lilla salen på Kvarnkullen 400 

kr/timmen
 Taxa 9 - privata och kommersiella organisationer som ordnar i fester och sammankomster 

stora salen på Kvarnkullen 1000 kr/timme
 Taxa 10 - privata och kommersiella organisationer som ordnar i fester och sammankomster 

lilla salen på Kvarnkullen 800 kr/timme
 Taxa 11 – mindre mötesrum på Kvarnkullen ideell föreningsverksamhet inom Kungälvs 

kommun 100 kr/timme 
 Taxa 12 – mindre mötesrum på Kvarnkullen offentliga aktörer (tex stat, region, övr 

kommuner) och kommersiell verksamhet 300 kr/timme

Marstrands rådhus 
 Taxa 13 - icke föreningsförlagd verksamhet (barn, unga tillsammans med vuxen, 

exempelvis läxläsning, pyssel, ej fester) 0 kr/timme
 Taxa 14- pensionärsverksamhet inom Kungälvs kommun 100 kr/timme
 Taxa 15 - ideella verksamheter för barn/unga (icke kommersiella aktiviteter) inom Kungälvs 

kommun 100 kr/timme
 Taxa 16 - ideella verksamheter för vuxna inom Kungälvs kommun 250 kr/timme
 Taxa 17 - offentliga aktörer ( tex stat, region och övriga kommuner) samt icke kommersiella 

verksamheter (tex bostadsrättsföreningar) 600 kr/timme
 Taxa 18 - kvadratmetertaxa för avtal egen föreningslokal (t ex kansli, förråd, arkiv mm) 

350kr/m2/år, 300kr/m2/år för källarlokal. 
 Taxa 19 – mindre mötesrum på Marstrands rådhus ideell föreningsverksamhet inom 

Kungälvs kommun 100 kr/timme
 Taxa 20 – mindre mötesrum på Marstrands rådhus offentliga aktörer (tex stat, region, övr 

kommuner) och kommersiell verksamhet 300 kr/timme
 Taxa 21- fester och sammankomster för ideella föreningar Kristallsalen på Marstrands 

rådhus 700 kr/timmen
 Taxa 22 - privata och kommersiella organisationer som ordnar i fester och sammankomster 

Kristallsalen på Marstrands rådhus 1000 kr/timme

Helg 
 Taxa 23 – helgtaxa Kvarnkullens stora sal (större evenemang exempelvis bröllop) 

10 000kr/helg
 Taxa 24 – helgtaxa Kristallsalen på Marstrands rådhus (större evenemang exempelvis 

bröllop) 15 000kr/helg

Från och med 1 januari 2024 indexuppräknas hyror och taxor enligt KPI:s fastställda tal 1980 lika 
med 100 och oktober månad året innan är basmånad. 

Hyra for Sportfiskeklubben Svingeln
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Föreningen har idag ett avtal där de är ansvariga för all skötsel, underhåll och drift av byggnaderna 
och har som motprestation en låg hyra. Förvaltningen bedömer att byggnaderna inte ska omfattas 
av det nya förslaget på grund av att de är mycket svårtillgängligt belägna. Det finns inga bilvägar för 
att nå fastigheten utan den är endast tillgänglig från havet eller genom en längre promenad, först 
på en mindre väg sedan genom naturen över klippor. Förvaltningsmässigt skulle det bli ett mycket 
dyrt objekt för kommunen. 

Föreningsspecifika lokaler med/utan avtal
Föreningarnas lokaler som är föreningsbundna, tex kansli, egna förråd mm, fortsätter enligt avtal 
som omförhandlas när avtalstiden löper ut. Nya avtal tecknas med de föreningar som saknar avtal 
idag för att kommunens försäkring ska gälla. Hyran för egen lokal föreslås bli en taxa per 
kvadratmeter.

Samtliga avtal kommer att hanteras av fastighetscontroller. 

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Ärendet berör följande av kommunfullmäktiges strategiska mål:

 Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar
 Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i rikt och aktivt kulturliv
 Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Ärendet berör mål nummer 16 om Fredliga och inkluderande samhällen. Målets delmål 16.6 
betonar vikten av att bygga upp effektiva och transparenta institutioner med ansvarsutkrävande på 
alla nivåer. En enhetlig taxa skapar tydlighet, transparens och likhet för de som vill hyra 
kommunens lokaler. 

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Ärendet berörs av styrande dokument såsom idrottspolitiskt program, kulturprogrammet och Vision 
2040. Kungälv är en kommun med tydlig kultur- och idrottsprofil. Invånare i alla åldrar ska ha 
möjlighet till ett rikt och aktivt liv samt en kreativ fritid. Ett enhetligt system för föreningshyror och 
taxor samt digitalisering av processen skapar tydlighet och effektivitet för dem som hyr kommunens 
lokaler. Vidare skapas även transparens i likvärdighet avseende kostnader för de olika 
föreningarna. 

Vidare styr dokumentet ”Allmänna regler vid korttidshyra av kommunens lokaler” hur och till vem 
Kungälvs kommuns lokaler hyrs ut.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Medborgarnyttan kommer öka då kommunens lokaler kommer att kunna nyttjas av fler föreningar 
och privatpersoner. Bokningen ska förenklas och taxan/hyran ska vara enhetlig för de föreningar 
som bokar eller hyr lokaler. Detta skapar ett hållbart sätt att nyttja kommunens lokaler ekonomiskt, 
miljömässigt och socialt över tid.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Den nya modellen för hyror och taxor kommer att ligga till grund för digitalisering av 
bokningsprocessen. Digitalisering vid bokningar minskar det manuella arbetet hos medarbetarna. 
Ett digitalt och systematiskt verktyg ökar möjligheten för uppföljning av respektive lokals nyttjande. 
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Dessutom minskar tolkningsutrymmet för taxans storlek vid uthyrning genom ett standardiserat 
arbetssätt. 

Ekonomisk bedömning
En ny modell för hyror och taxor för lokaler och idrottsanläggningar innebär att kommunen får en 
struktur över vilka föreningar som hyr lokaler samt vilka ytor föreningarna disponerar. Om ansvaret 
för skötsel, underhåll och drift flyttas över till kommunen skapas en tydligare överblick över 
Kungälvs kommuns uthyrda lokaler samt i vilket skick de är. Om föreningarna har ansvaret för 
underhåll, skötsel och drift blir det ofta inte en prioriterad fråga för föreningen, utan de väljer att 
prioritera verksamheten och inte byggnaden och dess underhåll. Det innebär att byggnaden ofta 
förfaller. För kommunen innebär höga underhållskostnader som hade kunnat förhindras. En annan 
anledning utöver prioriteringsfrågan är att det ofta saknas kompetens i föreningarna att ta detta 
ansvar. 

Det kan vara svårigheter att motivera att kvadratmeterpriset skall vara enhetligt för en kontorsyta 
som källaryta eller förrådsyta. Taxemodellen bygger på en differentierad taxa där hyran för kontors- 
och kansliyta är satt till 350 kr/m²/år och övrig yta såsom källaryta, förråd med mera, är satt till 300 
kr/m²/år. Genom införande av nya modellen för hyror och taxor för ideella föreningar fasas tidigare 
modell för marknadsmässiga hyror ut i kommunen. 

Detta innebär att kommunen erbjuder ideella föreningar och medborgare idrottsanläggningar, 
samlingslokaler och föreningslokaler till ovanstående taxor och hyror. Nivåerna på taxorna är satta 
för att skapa förutsättningar för den ideella föreningsverksamheten och medborgarna. Taxor och 
hyror för föreningslokaler innebär intäkter för kommunen och intäkterna bidrar till att täcka en del av 
lokalkostnaden. Förslaget uppskattas bli kostnadsneutralt jämfört med nuvarande taxa. 
Förvaltningen kommer följa kostnadsutvecklingen för att eventuella vidta nödvändiga åtgärder.

Förslag till kommunfullmäktige
1. Hyra och taxa för kommunens lokaler antas enligt förslag. 
2. Beslutet gäller från och med 2022-07-01.
3. Från och med 1 januari 2024 indexuppräknas hyror och taxor enligt KPI:s fastställda 

tal 1980 lika med 100 och oktober månad är basmånad. 
4. Beslut Nya taxor fritidsanläggningar, dnr KS2018/1546 (beslut KF § 275/2018) upphör 

att gälla. 
5. Taxa Kvarnkullen, dnr KS2018/1366 (beslut KF § 209/2018) upphör att gälla.  
6. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Haleh Lindqvist Anders Holm 
kommundirektör sektorchef Samhälle och utveckling 

Expedieras till: Helena Tellberg 
Håkan Wallentin 

För kännedom till:
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Sammanträdesdatum  2020-11-05 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Justeras sign 

 

 § 153/2020 

Koncernutredning (Dnr KS2020/1673) 

 
 I sitt budgetdirektiv för år 2020 (KS2019/0629) gav kommunstyrelsen fem övergripande 
uppdrag till förvaltningen. Ett av dessa är att utreda förutsättningarna för en 
kommunkoncern, ” Utred möjligheten att bilda kommunkoncern”. 
 
Med utgångspunkt i uppdraget i budgetdirektiv har förvaltningen i sin utredning och 
genomgång av bolagen fokuserat på tre områden; uppdraget och den kommunala nyttan, 
juridiska frågor med fokus på bolagens verksamheter och kopplingar till gällande och 
kommande lagstiftning och finansiella frågor och analyser med bland annat utgångspunkt i 
tillgänglig dokumentation.  

 
Kungälvs kommun äger idag fyra aktiebolag; Kungälv Energi Aktiebolag (Kungälv Energi), 
Bohusläns Kommunala Exploateringsaktiebolag (BOKAB), Bagahus AB och Aktiebolaget 
Kongahälla. De två sistnämnda bolagen är vilande. Kungälv Energi äger i sin tur Kungälv 
Närenergi AB (Närenergi). Utöver dessa är kommunen delägare i Soltak AB (25%) och Förbo 
(9%). 
 
Genom ett bildande av ett moderbolag (koncernbolag) förtydligas styrkedjan och kommunens 
roll som ägare, men även god ekonomisk hushållning, helhetssyn och strategisk samordning. 
Nuvarande förslag till beslut och tidplan är att en ny bolagsstruktur ska vara etablerad 2022-
01-01. Förutsättningen är därmed att kommunfullmäktige fattar ett inriktningsbeslut enligt 
förvaltningens övergripande utredning. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med 
förslag på ekonomiska och organisatoriska förändringar samt nya och reviderade 
styrdokument. Under 2021 kan då förberedelser genomföras för att etablera den nya 
strukturen. 
 
Kommunstyrelsen föreslår därmed kommunfullmäktige: 
 
Förorda att bolagen organiseras i en koncern med ett koncernbolag som svarar för aktiv 
ägarstyrning. 
Att AB Kongahälla blir moderbolag för kommunens hel- och delägda bolag från och med 
2022-01-01. 
Ekonomiberedningen ges i uppdrag att utarbeta förslag till ägardirektiv och ny bolagsordning i 
koncernbolaget samt revidering av nuvarande ägardirektiv och bolagsordning för 
dotterbolagen. Uppdraget skall ske i dialog med kommunstyrelsens presidium. 
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att se över förvaltningens styrande dokument samt föreslå 
ekonomiska och organisatoriska förändringar. Uppdraget skall ske i dialog med 
ekonomiberedningens presidium. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Koncernutredning 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 21 oktober 2020 
Bilaga Koncernutredning - utredning 15 okt 16.25 
Protokollsutdrag - Koncernutredning - Kommunstyrelsen  
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Justeras sign 

 

Yrkanden  
Miguel Odhner (S): Kommunstyrelsen får i uppdrag att fortsätta dialogen med Stiftelsen 
Kungälvsbostäder kring framtidens allmännytta och återkomma till Kommunfullmäktige under 
2022 med ett förslag om hur den bäst är organiserad i framtiden. Uppdraget skall ske i dialog 
med Ekonomiberedningens presidium.   
 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
anta yrkandet.  
 
Omröstning begärs inte.  

Beslut   

 
1. Kommunfullmäktige förordar att bolagen organiseras i en koncern med ett 

koncernbolag som svarar för aktiv ägarstyrning. 
2. AB Kongahälla blir moderbolag för kommunens hel- och delägda bolag från 

och med 2022-01-01. 
3. Ekonomiberedningen ges i uppdrag att utarbeta förslag till ägardirektiv och ny 

bolagsordning i koncernbolaget samt revidering av nuvarande ägardirektiv och 
bolagsordning för dotterbolagen. Uppdraget skall ske i dialog med 
kommunstyrelsens presidium. 

4. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att se över förvaltningens styrande dokument 
samt föreslå ekonomiska och organisatoriska förändringar. Uppdraget skall ske 
i dialog med ekonomiberedningens presidium. 

5. Ekonomiberedningen ges i uppdrag att göra en risk- och konsekvensanalys för 
att djupare belysa för och nackdelar inför bildande av en koncern. 

6. Kommunstyrelsen får i uppdrag att fortsätta dialogen med Stiftelsen 
Kungälvsbostäder kring framtidens allmännytta och återkomma till 
Kommunfullmäktige under 2022 med ett förslag om hur den bäst är 
organiserad i framtiden. Uppdraget skall ske i dialog med 
Ekonomiberedningens presidium.   

__________ 
 
Expedieras till:   

För kännedom till: 

 
 
 



65/22 Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning -   :

Denna behandling '65/22 Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning' har inget tjänsteutlåtande.



66/22 Information: Ägarsamråd Bohus Räddningstjänstförbund -   :

Denna behandling '66/22 Information: Ägarsamråd Bohus Räddningstjänstförbund' har inget tjänsteutlåtande.



67/22 Rapport från bolagsdialog -   :

Denna behandling '67/22 Rapport från bolagsdialog' har inget tjänsteutlåtande.



68/22 Rapporter från ledamöter med regionala- och/eller bolagsuppdrag -   :

Denna behandling '68/22 Rapporter från ledamöter med regionala- och/eller bolagsuppdrag' har inget

tjänsteutlåtande.
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AKTIEBOLAGET KONGAHÄLLA  

                                  

 

 

 
Plats Gamla rådhuset, Gamla torget  
Tid Fredagen den 20 maj, klockan 11:30 – 11:55 

 
 
Närvarande    
   
Aktieägare: Jonas Andersson Befullmäktigat ombud för Kungälvs kommun 
  Antal aktier och röster:                          2 000 
  Summa:                                                 2 000 
   
   
Övriga  Miguel Odhner Ordförande AB Kongahälla 
 Anders Holmensköld 1:e vice ordförande AB Kongahälla 
 Matilda Jansson  2:e vice ordförande AB Kongahälla  
 Lennart Kristiansson  Ledamot AB Kongahälla               
 Thomas Loong  Ledamot AB Kongahälla 
 Fredrik Gullbrantz  Ledamot AB Kongahälla 
 Michael Karlsson  Ledamot AB Kongahälla 
 Haleh Lindqvist VD AB Kongahälla 
 Pia Jakobsson  Ekonomichef AB Kongahälla 
 Frida Engdahl  Redovisningsansvarig AB Kongahälla 
 Hans Larsson-Ljungblad VD Kungälv Energi 
 Karin Almgren  Tillträdande VD Kungälv Energi 
 Maria Lassing Malm Ekonomichef Kungälv Energi 
 Nalle Johansson Ledamot Kungälv Energi 
 Thomas Alpner Kommunfullmäktiges ordförande  
 Ola Thorson Affärsområdeschef Värme Kungälv Energi 

 
 
 
 
Sekreterare 
  Paragraf §§ 1 - 14 
 Karolina Lovric  

   

Ordförande   
 Jonas Andersson  
   

Justerande   
 Miguel Odhner  

 

Miguel Odhner (20 maj 2022 13:00 GMT+2)
Miguel Odhner

Karolina Lovric (20 maj 2022 13:02 GMT+2)
Karolina Lovric
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AKTIEBOLAGET KONGAHÄLLA  

                                                           

 

 

 

§1 Öppning av 
stämman 

Miguel Odhner öppnar stämman.  
 

§2 Val av ordförande för 
stämman 

Jonas Andersson utses till ordförande för stämman.  
 

§3 Upprättande och 
godkännande av 
röstlängd. 

Ovanstående förteckning över närvarande aktieägare 
fastställs som röstlängd. 

§4 Val av justerare Miguel Odhner utses att jämte ordföranden justera 
protokollet.  
 

§5 Prövning om 
stämman blivit 
behörigen 
sammankallad. 

Då samtliga aktieägare är representerade förklaras stämman 
behörig.  
 
Kallelse till extra bolagsstämman har skickats i enlighet med 
bolagsordningen.  
 

§6 Godkännande av 
dagordning 

Ett ärende har tillkommit på dagordningen: 
 

• Fastställande av AB Kongahällas ombud i 
bolagsstämma i Kungälv Energi, Bokab och Bagahus. 

 
 
Dagordningen fastställs. 
 

§7 Framläggande av 
årsredovisningen, 
revisionsberättelsen 
och 
lekmannarevisorns 
granskningsrapport 

Årsredovisning, koncernredovisning, revisionsberättelse samt 
lekmannarevisorernas granskningsrapport för tiden 
2021-01-01 – 2021-12-31 gås gemensamt igenom. 
 
Stämman antecknar informationen. 

§8 Beslut om 
resultaträkning och 
balansräkning, 
disposition och 
ansvarsfrihet  

Stämman beslutar att: 
1. fastställa den i årsredovisningen intagna balans- och 

resultaträkningen samt koncernredovisningen per 
2021-12-31. 

2. av årets vinst, 12 202 966 kr, utdelas 12 000 000 kr till 
aktieägaren. 

MO
MO
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AKTIEBOLAGET KONGAHÄLLA  

                                                           

 

 

3. i enlighet med revisorns förslag, bevilja ansvarsfrihet åt 
styrelseledamöterna och verkställande direktören för 
den tid årsredovisningen omfattar. 

 

§9 Notera 
kommunfullmäktiges 
val av 
styrelseledamöter 
och 
lekmannarevisorer. 

För perioden 2021 – 2022 har kommunfullmäktige i Kungälv 
valt till: 
 
Ordinarie styrelseledamöter:  

Miguel Odhner (ordförande)  
Anders Holmensköld (1:e vice ordförande)  
Matilda Jansson (2:e vice ordförande)  
Lennart Kristiansson  
Thomas Loong  
Fredrik Gullbrantz  
Michael Karlsson 

 
Lekmannarevisor, ordinarie: 

Göran Johansson  
Björn Brogren  

 
Lekmannarevisor, suppleant: 

Lena Schandorff  
Solveig Lundgren  

 
Stämman noterar kommunfullmäktiges val av 
styrelseledamöter och lekmannarevisorer. 
 

§10 Fastställande av 
arvoden åt styrelsen, 
revisorer, 
revisorssuppleant 
och 
lekmannarevisorer 
med suppleant. 

Enligt kommunfullmäktiges beslut (KS2021/1843) från den 2 
december 2021 utgår arvoden enligt följande:  
 
1. Ordföranden, vice ordförande, ledamöter samt valda 

revisorer i Aktiebolaget Kongahälla har rätt till ersättning 
enligt § 2 i Kungälvs kommuns arvodesreglemente. 
Ersättning utbetalas i form av: - Månadsarvode - Ersättning 
vid förlorad arbetsinkomst, pensions- och 
semesterförmåner - Ersättning vid sammanträden, 
förrättningar mm - Resekostnadsersättning och 
traktamente - Särskilda ersättningar. I övrigt har 
förtroendevalda rätt till ersättning enligt kommunallagens 
kap 4. § 12–18. 

2. Ordföranden, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande och 
ledamöter i Aktiebolaget Kongahälla erhåller för 2022 

MO
MO
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AKTIEBOLAGET KONGAHÄLLA  

                                                           

 

 

endast ersättning per timme med motsvarande 
förberedelseersättning. 

3. Lekmannarevisor i Aktiebolaget Kongahälla erhåller fast 
arvode om 2%, baserat på riksdagens arvode i likhet med 
övriga arvoden i kommunen. 

4. Aktiebolaget Kongahälla föreslås följa Kungälvs kommuns 
arvodesreglemente och utarbeta nödvändiga rutiner för att 
möjliggöra detta. 

5. I de fall ordföranden, vice ordförande eller ledamöter i 
Aktiebolaget Kongahälla är del- eller heltidsarvoderade 
(40% eller mer) av Kungälvs Kommun skall inga 
ersättningar eller arvoden utgå. 

- Arvodena ska uppdateras och ses över senast våren 2023. 
 
 
Stämman fastställer att arvoden utgår enligt ovanstående. 
Arvode till externa revisorer utgår enligt avtal. 
 

§11 Val av auktoriserad 
revisor samt 
suppleant 

Till revisorer för perioden 2022 – 2025 är följande valda: 
 
Johan Rasmusson, KPMG, till huvudansvarig auktoriserad 
revisor samt Emil Andersson, KPMG, till suppleant till 
huvudansvarig auktoriserad revisor för Aktiebolaget 
Kongahälla. 
 
 
Stämman noterar val av auktoriserad revisor samt suppleant 
 

§12 Antagande av 
styrande dokument 

Sedan den 1 december 2021 är bolagskoncernen, med AB 
Kongahälla som moderbolag, på plats i Kungälvs kommun. 
För att möjliggöra samordning inom tillämpbara delar behöver 
gemensamma styrande dokument finnas på plats.  
styrande dokument som beslutats av kommunfullmäktige ska 
antas att gälla i tillämpbara delar av bolagens 
bolagsstämmor. Styrelsen för moderbolaget AB Kongahälla 
har i sin tur gett förslag till dotterbolagen Bokab och Kungälv 
energi att också anta dokumenten att gälla i tillämpbara delar. 
 
 
Stämman antar följande styrande dokument från Kungälvs 
kommun att tillämpas i relevanta delar för bolagets 
verksamhet: 
 

MO
MO
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• Finanspolicy 
• Kungälvs kommuns policy och riktlinjer för 

intern representation 
• Regler mot mutor och jäv 
• Värderingar i Kungälvs kommun 

 

§13 Fastställande av AB 
Kongahällas ombud i 
bolagsstämma i 
Kungälv Energi, 
Bokab och Bagahus. 

Stämman fastställer Miguel Odhner som ombud för 
Aktiebolaget Kongahälla i Kungälv Energi AB och Bohusläns 
Kommunala Exploaterings AB (BOKAB) och Elisabeth 
Mattsson som ombud Aktiebolaget Kongahälla i Bagahus AB.  
 

§14 Mötet avslutas  Samtliga beslut fattades enhälligt. 
 
Årsstämman avslutas. 

 

MO
MO
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AKTIEBOLAGET KONGAHÄLLA  

                                  

 

 

 
Plats Gamla rådhuset, Gamla torget  
Tid Fredagen den 20 maj, klockan 11:30 – 11:55 

 
 
Närvarande    
   
Aktieägare: Jonas Andersson Befullmäktigat ombud för Kungälvs kommun 
  Antal aktier och röster:                          2 000 
  Summa:                                                 2 000 
   
   
Övriga  Miguel Odhner Ordförande AB Kongahälla 
 Anders Holmensköld 1:e vice ordförande AB Kongahälla 
 Matilda Jansson  2:e vice ordförande AB Kongahälla  
 Lennart Kristiansson  Ledamot AB Kongahälla               
 Thomas Loong  Ledamot AB Kongahälla 
 Fredrik Gullbrantz  Ledamot AB Kongahälla 
 Michael Karlsson  Ledamot AB Kongahälla 
 Haleh Lindqvist VD AB Kongahälla 
 Pia Jakobsson  Ekonomichef AB Kongahälla 
 Frida Engdahl  Redovisningsansvarig AB Kongahälla 
 Hans Larsson-Ljungblad VD Kungälv Energi 
 Karin Almgren  Tillträdande VD Kungälv Energi 
 Maria Lassing Malm Ekonomichef Kungälv Energi 
 Nalle Johansson Ledamot Kungälv Energi 
 Thomas Alpner Kommunfullmäktiges ordförande  
 Ola Thorson Affärsområdeschef Värme Kungälv Energi 

 
 
 
 
Sekreterare 
  Paragraf §§ 1 - 14 
 Karolina Lovric  

   

Ordförande   
 Jonas Andersson  
   

Justerande   
 Miguel Odhner  
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§1 Öppning av 
stämman 

Miguel Odhner öppnar stämman.  
 

§2 Val av ordförande för 
stämman 

Jonas Andersson utses till ordförande för stämman.  
 

§3 Upprättande och 
godkännande av 
röstlängd. 

Ovanstående förteckning över närvarande aktieägare 
fastställs som röstlängd. 

§4 Val av justerare Miguel Odhner utses att jämte ordföranden justera 
protokollet.  
 

§5 Prövning om 
stämman blivit 
behörigen 
sammankallad. 

Då samtliga aktieägare är representerade förklaras stämman 
behörig.  
 
Kallelse till extra bolagsstämman har skickats i enlighet med 
bolagsordningen.  
 

§6 Godkännande av 
dagordning 

Ett ärende har tillkommit på dagordningen: 
 

• Fastställande av AB Kongahällas ombud i 
bolagsstämma i Kungälv Energi, Bokab och Bagahus. 

 
 
Dagordningen fastställs. 
 

§7 Framläggande av 
årsredovisningen, 
revisionsberättelsen 
och 
lekmannarevisorns 
granskningsrapport 

Årsredovisning, koncernredovisning, revisionsberättelse samt 
lekmannarevisorernas granskningsrapport för tiden 
2021-01-01 – 2021-12-31 gås gemensamt igenom. 
 
Stämman antecknar informationen. 

§8 Beslut om 
resultaträkning och 
balansräkning, 
disposition och 
ansvarsfrihet  

Stämman beslutar att: 
1. fastställa den i årsredovisningen intagna balans- och 

resultaträkningen samt koncernredovisningen per 
2021-12-31. 

2. av årets vinst, 12 202 966 kr, utdelas 12 000 000 kr till 
aktieägaren. 
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3. i enlighet med revisorns förslag, bevilja ansvarsfrihet åt 
styrelseledamöterna och verkställande direktören för 
den tid årsredovisningen omfattar. 

 

§9 Notera 
kommunfullmäktiges 
val av 
styrelseledamöter 
och 
lekmannarevisorer. 

För perioden 2021 – 2022 har kommunfullmäktige i Kungälv 
valt till: 
 
Ordinarie styrelseledamöter:  

Miguel Odhner (ordförande)  
Anders Holmensköld (1:e vice ordförande)  
Matilda Jansson (2:e vice ordförande)  
Lennart Kristiansson  
Thomas Loong  
Fredrik Gullbrantz  
Michael Karlsson 

 
Lekmannarevisor, ordinarie: 

Göran Johansson  
Björn Brogren  

 
Lekmannarevisor, suppleant: 

Lena Schandorff  
Solveig Lundgren  

 
Stämman noterar kommunfullmäktiges val av 
styrelseledamöter och lekmannarevisorer. 
 

§10 Fastställande av 
arvoden åt styrelsen, 
revisorer, 
revisorssuppleant 
och 
lekmannarevisorer 
med suppleant. 

Enligt kommunfullmäktiges beslut (KS2021/1843) från den 2 
december 2021 utgår arvoden enligt följande:  
 
1. Ordföranden, vice ordförande, ledamöter samt valda 

revisorer i Aktiebolaget Kongahälla har rätt till ersättning 
enligt § 2 i Kungälvs kommuns arvodesreglemente. 
Ersättning utbetalas i form av: - Månadsarvode - Ersättning 
vid förlorad arbetsinkomst, pensions- och 
semesterförmåner - Ersättning vid sammanträden, 
förrättningar mm - Resekostnadsersättning och 
traktamente - Särskilda ersättningar. I övrigt har 
förtroendevalda rätt till ersättning enligt kommunallagens 
kap 4. § 12–18. 

2. Ordföranden, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande och 
ledamöter i Aktiebolaget Kongahälla erhåller för 2022 
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endast ersättning per timme med motsvarande 
förberedelseersättning. 

3. Lekmannarevisor i Aktiebolaget Kongahälla erhåller fast 
arvode om 2%, baserat på riksdagens arvode i likhet med 
övriga arvoden i kommunen. 

4. Aktiebolaget Kongahälla föreslås följa Kungälvs kommuns 
arvodesreglemente och utarbeta nödvändiga rutiner för att 
möjliggöra detta. 

5. I de fall ordföranden, vice ordförande eller ledamöter i 
Aktiebolaget Kongahälla är del- eller heltidsarvoderade 
(40% eller mer) av Kungälvs Kommun skall inga 
ersättningar eller arvoden utgå. 

- Arvodena ska uppdateras och ses över senast våren 2023. 
 
 
Stämman fastställer att arvoden utgår enligt ovanstående. 
Arvode till externa revisorer utgår enligt avtal. 
 

§11 Val av auktoriserad 
revisor samt 
suppleant 

Till revisorer för perioden 2022 – 2025 är följande valda: 
 
Johan Rasmusson, KPMG, till huvudansvarig auktoriserad 
revisor samt Emil Andersson, KPMG, till suppleant till 
huvudansvarig auktoriserad revisor för Aktiebolaget 
Kongahälla. 
 
 
Stämman noterar val av auktoriserad revisor samt suppleant 
 

§12 Antagande av 
styrande dokument 

Sedan den 1 december 2021 är bolagskoncernen, med AB 
Kongahälla som moderbolag, på plats i Kungälvs kommun. 
För att möjliggöra samordning inom tillämpbara delar behöver 
gemensamma styrande dokument finnas på plats.  
styrande dokument som beslutats av kommunfullmäktige ska 
antas att gälla i tillämpbara delar av bolagens 
bolagsstämmor. Styrelsen för moderbolaget AB Kongahälla 
har i sin tur gett förslag till dotterbolagen Bokab och Kungälv 
energi att också anta dokumenten att gälla i tillämpbara delar. 
 
 
Stämman antar följande styrande dokument från Kungälvs 
kommun att tillämpas i relevanta delar för bolagets 
verksamhet: 
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AKTIEBOLAGET KONGAHÄLLA  

                                                           

 

 

• Finanspolicy 
• Kungälvs kommuns policy och riktlinjer för 

intern representation 
• Regler mot mutor och jäv 
• Värderingar i Kungälvs kommun 

 

§13 Fastställande av AB 
Kongahällas ombud i 
bolagsstämma i 
Kungälv Energi, 
Bokab och Bagahus. 

Stämman fastställer Miguel Odhner som ombud för 
Aktiebolaget Kongahälla i Kungälv Energi AB och Bohusläns 
Kommunala Exploaterings AB (BOKAB) och Elisabeth 
Mattsson som ombud Aktiebolaget Kongahälla i Bagahus AB.  
 

§14 Mötet avslutas  Samtliga beslut fattades enhälligt. 
 
Årsstämman avslutas. 
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